Por que cursar
Administração
na Unochapecó?
Neste e-book você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Administração da
Unochapecó, que o qualificam como uma das
melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer
a diferença na sua formação.
Entre eles você vai ver:
A maior parceria Universitária com a Associação
Comercial e Industrial de Chapecó – ACIC.
A maior rede de convênios e estágios de Chapecó e região.
Conhecimento na prática: eventos com a participação
de empresários da cidade e região.
9 em cada 10 estudantes de ADM na Uno, já se formam
com emprego garantido.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 795,00. O único
reajuste será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências -ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

O curso de
Administração
da Unochapecó
“Desenvolver líderes empreendedores
capazes de transformar a realidade,
contribuindo com a qualidade de vida e o
desenvolvimento regional sustentável.”
Essa é a missão do curso de Administração,
aqui na Unochapecó. E ao longo desse
e-book, você vai descobrir que essa missão
vem sendo cumprida com muita seriedade,
comprometimento e excelência.

A maior rede de convênios e
estágios de Chapecó e região
Administração sempre é uma boa opção
para quem pensa em seguir uma carreira
profissional respeitada. E aqui, no Oeste
Catarinense temos uma razão a mais para isso.
Sabe por quê? Porque o Brasil é considerado
o 3º maior produtor e exportador de grãos no
mundo, segundo dados da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO, na sigla em inglês).

O que pouca gente sabe, até mesmo no Brasil,
é o tamanho da relevância de Chapecó nesse
cenário. A cidade é considerada a Capital da
Agroindústria Brasileira, e possui o maior e
mais avançado Parque Agroindustrial
do Brasil.
Além disso, comporta importantes eventos do
agronegócio, como a Efapi – um dos principais
eventos de exposição do ramo no país, e a
Mercoagro – a maior feira das Américas
nas áreas de negócios, processamento e
industrialização da carne.
Dentro desse importante cenário, a
Unochapecó se destaca tendo a maior rede
de convênios e estágios de Chapecó e região,
e também a maior parceria Universitária
com a Associação Comercial e Industrial de
Chapecó – ACIC.
Desde os primeiros anos de existência, a
Unochapecó prepara profissionais para
um mercado de trabalho cada vez mais
competitivo e globalizado. Entre eles,
profissionais de Administração, que ajudaram
a construir as bases do agronegócio na cidade,
e hoje atuam nas mais diversas empresas da
cidade e região.

9 em cada 10 estudantes de
ADM na Uno, já se formam com
emprego garantido
Na Uno, o aprendizado vai muito além da
sala de aula. Isso tudo está alinhado com
a maior rede de estágios da região nos
mais diversos segmentos de atuação, o que
permitirá a você, se inserir no mercado
de trabalho ainda durante a graduação.
Muitas vezes, dependendo da sua entrega e
comprometimento, essa vaga de estágio vem
a se tornar a sua primeira oportunidade de
emprego.
Além de estarmos em um dos principais
pólos agroindustriais do país, que oferece
inúmeras oportunidades de trabalho para
esse profissional, o Administrador de empresas
possui uma vasta área de atuação. Abaixo você
confere algumas das possibilidades:
– Administração Geral (inclui
planejamento estratégico)
– Área Financeira (inclui Auditoria e
Controladoria)
– Gestão de Projetos
– Gestão de Processos
– Inovação
– Logística

– Marketing
– Produção
– Recursos Humanos
– Sistemas de Informações
– Tecnologia da Informação
– Vendas

Você consegue imaginar alguma empresa
de qualquer ramo, que não possua todas
essas vagas em sua estrutura de cargos e
funções? Pois é, e é por isso, que mais de 95%
dos estudantes de ADM na Uno trabalham
ou conseguem vaga na área de formação e
9 em cada 10 estudantes, já se formam com
emprego garantido.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do
estudante com as diversas possibilidades
de atuação é valorizado. É por isso que
as atividades acadêmicas se baseiam no
aprendizado a partir da experiência do
aluno, aliando teoria, prática e extensão.

Esse modelo de ensino segue a orientação
da Aprendizagem Baseada em Experiências,
a ABEX. Ao ingressar no curso, você vai
ouvir falar muito nela. Uma disciplina por
semestre, até o 6º período, leva esse nome e é
responsável por promover um contato com as
empresas, instituições e com a comunidade de
forma geral.
No curso de Administração, os estudantes
têm contato com diferentes modelos de
organização de empresas, aprendem sobre
processos e políticas de gestão de pessoas,
planos de marketing e planejamentos
estratégicos. Tudo isso a partir de cases de
sucesso, estudos de caso e resolução de
problemas reais.
O modelo da Aprendizagem Baseada em
Experiências, a ABEx integra conhecimento
teórico, prática profissional e atividades de
extensão. Isso significa que além de aprender,
a sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.

Isso é ser comunitária!

Conhecimento na prática:
eventos com a participação de
empresários da cidade e região
O curso de ADM possui muitos eventos
e atividades práticas que vão levar a
sua experiência de formação para outro
patamar. E é por isso, que o diploma de um
administrador formado aqui na Uno, é tão
respeitado no mercado de trabalho.
Viver ADM Uno
Recepção aos familiares dos estudantes
ingressantes, o qual objetiva apresentar
docentes, coordenação, oportunidades
oferecidas aos estudantes, bem como,
estabelecer vínculo com a Unochapecó e o
curso de Administração.

Metamorfose
O projeto marca o início da jornada acadêmica
e é realizado nos primeiros dias de aula. Um
momento para conhecer a Instituição, interagir
com os colegas e conhecer um pouco mais do
ambiente inovador da nossa instituição.
Semana do Administrador
Ocorre anualmente no mês de setembro em
comemoração ao Dia do Administrador. Conta
com palestras e oficinas relacionadas à área
de formação e é uma excelente oportunidade
de aprimoramento profissional.
Projeto Lidera
O projeto visa evidenciar líderes egressos do
curso. As aulas inaugurais são realizadas com
egressos, abordando diferentes temáticas,
todas alinhadas ao perfil do egresso e as áreas
de atuação do administrador.

Empreendedores que Inspiram
Uma série de conversas com empreendedores
egressos do curso de Adm da Uno, que
apresentam aos acadêmicos seus cases e
experiências.
Meeting ADM Uno
É um evento promovido pelo Centro
Acadêmico, com o intuito de integrar todos
os estudantes e professores do curso, em
um dia de atividades, diversão, almoço e
confraternização.
Jornada da Integração Acadêmica em
Administração – CRA-SC
Uma competição que tem como objetivo
propiciar aos acadêmicos e profissionais
de Administração o exercício da gestão
empresarial, por meio de simulações, para sua
capacitação contínua e também a aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos. As
equipes de ADM da Uno já conquistaram 1º e 5º
lugar, entre todas as universidades do estado
de Santa Catarina.

Desbravador Uno Startup
Em um processo de imersão com identificação
de problema, ideia, validação, pesquisa e
apresentação da solução, esse projeto é
realizado pelo curso de Administração em
parceria com a INCTECh fomentando o
espírito empreendedor e intraempreendedor
dos acadêmicos.
Adm on the road
É o programa de viagens de estudo e visitas
técnicas do curso, que serve para aproximar o
estudante de diversas realidades, mostrando
possibilidades de gestão, desenvolvimento
pessoal e profissional. Nas visitas técnicas
locais, prioriza-se a parceria com empresas de
nossos egressos. Por exemplo, em São Paulo
há visitas ao Grupo CCR, Grupo Petrópolis,
Centro de Inovação da BRF, Bovespa, Google,
entre outras empresas. Em Florianópolis há
visitas à ACATE, Soft Plan, Sapiens Parque,
CRA-SC, entre outras.
Júnior Achievement
A parceria com a Junior Achievement, permite
que os estudantes de ADM da Uno atuem
como voluntários dos projetos que envolvem
empreendedorismo e está relacionado ao
Projeto de Extensão do curso de Administração
EJE - Escola de Jovens Empreendedores.

Rede de Inovação
Além de ser a porta de entrada das empresas
do setor produtivo para a universidade, a Rede
de Inovação permite aos estudantes terem
mais uma oportunidade de exercitar seus
conhecimentos. Os estudantes têm o apoio e
suporte para pensar num plano de negócios e
acompanhar os processos das empresas.
Inctech
A Incubadora Tecnológica da Unochapecó INCTECh é um programa de fomento a novas
empresas e negócios de base tecnológica e
desenvolvimento econômico local, além de
constituir um mecanismo de transferência
de tecnologia para inovação dos projetos de
pesquisa.
Cogecont
O curso de Mestrado em Ciências Contábeis
e Administração realiza um evento anual em
nível nacional, o COGECONT - Congresso
de Gestão e Controladoria da Unochapecó.
Durante o evento, sempre acontece, também,
o Seminário de Iniciação Científica em
Gestão e Controladoria, onde os estudantes
de graduação que têm interesse em divulgar
suas pesquisas, podem compartilhá-las com
estudantes de todo país.

Vida Empresarial
O Programa Vida Empresarial acontece
desde 1992 em parceria com a Associação
Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC).
Neste evento anual, o empresário do ano,
eleito pela ACIC no ano anterior, vem até a
Universidade apresentar seu case de sucesso
para os estudantes do curso. Rico momento de
inspiração e network.
SIEPE
O Seminário Integrado Ensino Pesquisa
e Extensão oportuniza aos estudantes a
participação em Seminário, como ouvinte e/ou
apresentando suas pesquisas científicas.
Sábado integrado
É uma atividade integrada com todos os
professores e acadêmicos do curso de
Administração que acontece semestralmente.
Dentre as metodologias utilizadas no Sábado
Integrado, vale destacar:
Innovation Camp - uma metodologia da
Junior Achievement, da qual o curso de ADM é
parceiro.
Level Up - atividade criada empresa Colateral,
especificamente para esta atividade; e Jogos
empresariais.

Revista Team Adm Uno
Lançada no início de 2018, com edições
semestrais, a revista é mais um canal de
comunicação, além das redes sociais, do
curso de Administração com a comunidade,
acadêmicos e egressos. Nesta revista, os
cases de sucesso de nossos egressos são
evidenciados, bem como outras temáticas
importantes, como a internacionalização do
curso (destaque aos intercâmbios), programas
e projetos realizados durante o semestre e
demais matérias que servem de inspiração aos
nossos estudantes.

Prova semestral interdisciplinar:
A interdisciplinaridade é trabalhada em
diversos momentos durante o curso. Um destes
momentos é a prova semestral interdisciplinar.
Esta avaliação acontece em um mesmo dia
para todo o curso de ADM nos Laboratórios
de Informática da Universidade e, também,
com o uso dos Chromebooks. O acadêmico
realiza uma avaliação com questões de todas
as disciplinas em que está matriculado no
semestre corrente.
Calculadoras HP
Todos os ingressantes recebem calculadoras
HP, sem custo adicional. Estas calculadoras
são utilizadas em diversos componentes
curriculares do curso e o acadêmico utilizará
ela após formado, como um grande aliado na
tomada de decisão.
Cursos de idiomas gratuitos:
A Unochapecó em parceria com a Altissia
– Escola Belga de Idiomas oferece a
possibilidade de aprender até 22 idiomas de
forma totalmente gratuita.
Intervalo do conhecimento
Acontece uma vez por semestre e como o nome
sugere, neste momento de intervalo da aula,

os estudantes são convidados a participar
de uma troca de conhecimentos com algum
tema relevante, que agregue conhecimento e
possibilite aos alunos a interação com colegas
de outros períodos.
Aula da Saudade
Marcando a trajetória dos acadêmicos que
estão finalizando o curso, a Aula da Saudade
é um momento de reflexão, gratidão e muita
emoção. Um até breve aos estudantes que
passam de acadêmicos para egressos do
curso, sem perder o vínculo estabelecido.
Há ainda a oferta de oficinas relacionadas a
finanças pessoais e orientação de currículo
e de cursos práticos que podem turbinar seu
currículo. Alguns deles são: Excel básico e
intermediário; Negociação; BSC; Oratória;
entre outros.

Projetos e Programas de
Extensão do curso de ADM
Aqui você participa também, conforme
seus interesses, de projetos de extensão da
Universidade e do seu curso, e como bolsista
pode, ainda, desenvolver atividades nos
programas de pesquisa.

A Unochapecó possui inúmeros espaços,
programas e projetos de extensão para você
aprender na prática, além de proporcionar
ótimas oportunidades de networking durante o
curso. Os melhores exemplos disso são os que
vamos apresentar na sequência para você:
o Talentos.Adm, o DAC, o EJE e a Vivência
Empresarial - Estudos de caso ACIC.
Talentos.ADM: este programa possibilita aos
estudantes o acesso ao mercado de trabalho,
ou recolocação profissional, através de um
banco de currículos e vagas. Além disso, realiza
diversas ações de orientação e capacitação,
como orientação para preenchimento de
currículo e postura em entrevistas de emprego,
por exemplo. Outro marco importante, é
o painel entre recrutadores e acadêmicos
interessados em buscar alguma vaga de
emprego.
DAC: outro importante Projeto do curso
é o DAC - Desenvolvimento de Atividade
Comportamental, um programa tradicional
do curso que desenvolve, principalmente, o
espírito de liderança e trabalho em equipe
em dias imersivos, longe da Universidade, em
diferentes espaços, como por exemplo, um
Hotel Fazenda na Serra Gaúcha.

EJE: o Projeto de Extensão - Escola de Jovens
Empreendedores – EJE visa disseminar a
cultura do empreendedorismo e inovação para
jovens do Ensino Médio de escolas públicas e
privadas de Chapecó e região, possibilitando
ao estudante de Administração a experiência
de atuar como voluntário, juntamente com
professores do curso, nas atividades do projeto.
Vivência Empresarial – Estudos de caso ACIC:
em parceria com a Associação Comercial e
Industrial de Chapecó (ACIC), ao longo do
semestre, sob orientação dos professores,
realizam-se estudos de caso práticos nas
empresas nucleadas da entidade, como:
planos de marketing, análise organizacional,
ferramentas para gestão dos estoques, entre
outros. Ao fim do semestre, os estudantes
apresentam os resultados às empresas e
entregam o trabalho final em evento realizado
na Unochapecó.

Possibilidades de estágio
durante o curso
O curso de Administração conta com
duas modalidades de estágio, o estágio
não obrigatório (remunerado) e o estágio
obrigatório que faz parte da graduação,
e é indispensável para concluir o curso e
conquistar seu diploma.

No estágio não obrigatório, é necessário cumprir
uma carga horária diária na empresa, sempre
acompanhado de um supervisor de campo de
estágio e de um professor supervisor que verifica
a relação entre as atividades desenvolvidas e a
formação do profissional administrador.
No estágio obrigatório, existe um número
mínimo de horas que precisa ser cumprido na
empresa, realizando diagnósticos e proposições
frente à realidade organizacional, tendo que
apresentar as atividades e discuti-las com o
professor orientador de estágio.
Os estágios podem ser desenvolvidos nas mais
diversas organizações, sejam públicas, privadas
ou organizações não governamentais (empresas,
hospitais, órgãos públicos, ONGs, etc.).
O curso de Administração tem uma grande
amplitude de áreas de estágio que envolvem
a administração geral da empresa,
independentemente do seu porte (pequena,
média ou grande), ou uma das áreas específicas
de formação profissional do administrador.

Aulas presenciais com
professores Mestres e Doutores
com experiência no mercado
Aprender com os melhores faz toda a
diferença, e aqui na Uno, você terá aulas
com professores mestres ou doutores em
Administração. Além disso, eles trabalharam
ou ainda trabalham no mercado regional,
trazendo uma carga extra de contribuição
para você entender as particularidades da
nossa região.
Aulas dinâmicas, estudo de cases regionais
de sucesso, atividades práticas em parceria
com empresas e entidades regionais, e contato
com empresários de sucesso formados aqui na
Uno. Aqui é aprendizado na prática, inclusive
com eventos frequentes, onde empresários da
cidade e região participam e contribuem com
sua experiência.

Conheça um pouco mais das
disciplinas e conteúdos do curso
Como abrir uma empresa? Qual o preço de
venda e os custos dos produtos e serviços?
Como alavancar as vendas? Como melhorar
a eficiência dos processos? Como atrair
e reter talentos? Onde devo investir? As
respostas para essas e outras dúvidas você
conseguirá aqui, no curso de Administração da
Unochapecó.
Ao longo dos oito semestres do curso, as
disciplinas são relacionadas às áreas de
formação do Administrador, como: Recursos
Humanos, Gestão Financeira e Orçamentária,
Marketing, Produção, Materiais e Logística.
Além disso encontra, também, disciplinas
base, como: o Pensamento da Administração,
Gestão de Processos e demais disciplinas
complementares para uma formação
profissional diferenciada.
Destacam-se ainda as disciplinas relacionadas
a empreendedorismo e inovação, as quais,
já no primeiro período do curso, fornecem
uma grande oportunidade de aprendizado,
de mudança e melhoria no desenvolvimento
profissional.

Destacam-se ainda as disciplinas relacionadas
a empreendedorismo e inovação, as quais,
já no primeiro período do curso, fornecem
uma grande oportunidade de aprendizado,
de mudança e melhoria no desenvolvimento
profissional.

Núcleo Docente Estruturante – NDE
O NDE é formado por um grupo de professores,
incluindo a coordenação do curso, e tem
como principais atribuições promover a
melhoria contínua do curso, acompanhando
o desenvolvimento dos acadêmicos com o
intuito de conceber, consolidar e atualizar
continuamente o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC).
Chapecó e São Lourenço do Oeste possuem
núcleos diferentes, cada qual voltado a melhoria
do curso em sua cidade. Quer conhecer os
professores que fazem parte do NDE? Clique no
nome deles e veja o currículo detalhado:

NDE Chapecó
Dra. Cleunice Zanella
Me. Fabiano Marcos Bagatini
Ma. Gilseli Aparecida Molozzi (coordenadora)
Me. James Antonio Antonini
Dr. Rodrigo Barichello
NDE São Lourenço do Oeste
Ma. Andrea Bencke Zambarda
Me. Cleberton Franceski (coordenador)
Ma. Daiane Deon Borsoi
Me. Duilio Pedro Schaefer Júnior
Ma. Gilseli Aparecida Molozzi

Colegiado do curso de ADM
O colegiado é formado por todos os
professores que ministram aula no curso
durante o semestre letivo, mais dois
acadêmicos indicados pelo Centro Acadêmico
de Administração. De forma geral, as
principais atribuições do colegiado são as de
analisar e propor melhorias para o curso, e
emitir e deliberar pareceres encaminhados por
estudantes e/ou professores.

Profissional qualificado para o
mercado
Desde o início da graduação, Thaynara
Vitorino Batista de Carvalho esteve inserida
no mercado de trabalho e também na área
de administração, por trabalhar como auxiliar
administrativa na empresa junto aos seus pais.
“Meu trabalho me possibilita vivenciar os
conhecimentos que foram adquirimos na
minha graduação, e isso tem sido muito
importante, unir a prática com a teoria e
poder ter total proveito do que aprendi na
faculdade no dia a dia da empresa”.
Segundo ela, o curso de Administração
na Unochapecó lhe oportunizou muito
crescimento, tanto pessoal quanto profissional.
“Durante minha graduação pude perceber
o crescimento que tive, acredito que isso
foi consequência de todo apoio que foi
oferecido, das oportunidades que surgem
durante o caminho e das experiências
vividas. E esses com certeza são diferenciais
que a universidade oferece, toda a estrutura
e suporte que temos acesso foi fundamental
para que tudo isso acontecesse”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

