
 

MINORS 

FAQ 

1. O que são Minors? 

Os Minors são 10 mini certificações de 240 horas formadas por três disciplinas eletivas de 80 

horas. 

2. Qual o objetivo? 

Oferecer um maior leque de escolhas de disciplinas eletivas ao explorar as sinergias 

existentes entre os diferentes cursos. 

3. Para fazer o Minor tem que fazer 240 horas adicionais além da grade curricular? 

Não. As 240 horas estão inseridas na carga mínima de disciplinas eletivas que o aluno tem 

que fazer. 

4. Quais são os Minors? 

Finance, Management, Accounting, Contracts Law, Business Law, Global Business, 

Branding and Digital Strategies, Creative Tools, Artificial Intelligence e Business 

Intelligence. 

5. Quem é elegível? 

Os alunos que NÃO têm aquelas disciplinas na sua grade como disciplina mínima obrigatória 

podem fazer. Além disso, o aluno tem que verificar a disponibilidade na sua unidade. 

• Finance: todos alunos exceto dos cursos de Economia, Administração e Ciências 

Contábeis 

• Management: todos alunos exceto do curso de Administração 

• Accounting: todos alunos exceto do curso de Ciências Contábeis 

• Contracts Law: todos alunos exceto do curso de Direito 

• Business Law: todos alunos exceto do curso de Direito 

• Global Business: todos alunos exceto do curso de Relações Internacionais 

• Branding and Digital Strategies: todos alunos exceto de Publicidade e Propaganda 

• Creative Tools: todos alunos exceto de Publicidade e Propaganda 

• Artificial Intelligence: todos alunos exceto de Engenharia da Computação, Ciência 

de Dados, Full Stack e Cyber Security 

• Business Intelligence: todos alunos exceto de Engenharia da Computação, Ciência de 

Dados, Full Stack e Cyber Security 

 

 

 

 



 

 

6. Qual valor? 

O Minor não gera custos adicionais, desde que o aluno aproveite as 320 horas de sua grade 

voltada para disciplinas eletivas para cursar as três disciplinas de 80 horas do Minor de sua 

preferência.  

7. Quantos Minors os alunos podem fazer? 

Se o aluno desejar fazer mais de um Minor, vai incorrer em custos adicionais, da mesma 

forma como qualquer crédito adicional que o aluno contrata.  

8. Como fazer as disciplinas do Minor? 

O aluno deve se matricular nas disciplinas do Minor que deseja cursar como faria com 

qualquer outra disciplina eletiva. 

9. Como saber as disciplinas de cada Minor? 

Confira no regulamento disponível.  

10. Como solicitar o certificado do Minor? 

O aluno deve selecionar “Solicitar Certificação de Minors” em Requerimentos, solicitando a 

emissão do seu certificado tão logo tenha concluído com aproveitamento todas as disciplinas 

que integram o Minor em questão. 

11. Como receber o certificado de Minor? 

O Minor é um certificado digital que será enviado para seu e-mail de aluno. Esse certificado 

gera um “badge” que pode ser compartilhado nas redes sociais ou, se preferir, pode ser 

impresso na sua versão física. 

12. Quanto tempo demora para emitir o certificado? 

O prazo para receber o certificado em seu e-mail de aluno do Ibmec é de 15 dias.  


