Administração

Administração no Ibmec é começar na liderança!
Formamos líderes para o futuro dos negócios, por meio de um ensino sincronizado com as
práticas atuais do mercado. Com um corpo docente composto de experts em suas áreas de
atuação, unimos profundidade acadêmica com a prática de desafios reais. É assim que
evoluímos junto com o mercado, fazendo da inovação a constante de nossa excelência.
Nosso curso é a simulação da prática. Acreditamos que um curso de graduação é um laboratório
para o mundo real e mais que um diploma, é um lugar para o desenvolvimento de habilidades
que vão compor líderes para cenários cada vez mais diversos, desenvolvendo suas capacidades
analíticas, espírito empreendedor e uma visão estratégica e humana.
Aqui, cada aluno tem uma jornada única. Somamos habilidades soft a hard skills, transmitidos
e aplicados com profundidade teórica, capacitando nossos futuros líderes em métodos
quantitativos e nas formas, presente e futura, do uso da tecnologia na inteligência dos negócios.
E este é só o começo de uma graduação que acompanha as aspirações de cada aluno e oferece
oportunidades para o desenvolvimento de novas habilidades e protagonismo.
Formamos líderes para o futuro dos negócios e para os negócios do futuro. Foi por meio de
entrevistas com grandes representantes e analistas do mercado, que determinamos as
principais competências trabalhadas no curso, criando uma jornada que prepara grandes
executivos e empreendedores para o futuro dos negócios e formando líderes capazes de criar
unicórnios e revolucionar mercados.

Início das aulas: Fevereiro/2022

Duração do Curso:

Unidades e Turnos:

8 semestres

Barra, Centro, São Paulo, Belo Horizonte e
Brasília (integral).

Diferenciais







Nota máxima no MEC;
Reconhecido pelo CIMA (Chartered Institute of Management Accountants);
Corpo docente qualificado;
Proximidade com o mercado de trabalho;
Hubs de empreendedorismo;
Centro de Empreendedorismo e Inovação;
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Infraestrutura de ponta;
Orientação em carreiras;
Intercâmbio nacional: programa exclusivo para alunos de graduação do Ibmec que
planejam realizar parte de seu curso em uma outra unidade da instituição no Brasil,
cursando disciplinas de sua grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de
intercâmbio.
Abrangência internacional: entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos
está a chance de viver e conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles
ampliem seus conhecimentos e se adaptem a ambientes multiculturais, tornando-se
cidadãos globais.

Ramos de atuação
O mercado para o profissional de Administração oferece oportunidades em diversas empresas
e startups de diferentes áreas, inclusive para trabalho remoto e no exterior.
Carreira acadêmica:



Docente;
Pesquisador.

Carreira pública:





Empresas públicas e do terceiro
setor;
Gestão de políticas públicas;
Política;
Serviço público.

Carreira privada:






Auditorias;
Bancos;
Consultorias;
Empreendedor;
Empresas multinacionais.

Cargos relacionados:



Analista de experiência do
consumidor;
Analista de gestão;

















Analista de negócios;
Analista de planejamento;
Analista de suporte;
Analista financeiro;
Auditor de processos;
Consultor empresarial;
Coordenador Acadêmico;
Coordenador Geral;
Diretor Geral de Desenvolvimento
Humano;
Empresas nacionais;
Gerência de Logística e
Distribuição;
Gerente de Desenvolvimento de
Produtos e Serviços;
Gerente de processos;
Gerente de projetos voltado para
administração;
Gerente de Qualidade;
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Gerente de Recursos Humanos;
Gerente Executivo;
Gerente Geral;

Para inscrições acesse: ibmec.br




Hospitais;
Indústria.

