HUMANAS

Administração
Decisões que tornam empresas mais eficientes e competitivas
Ao gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros de uma
empresa ou organização, o administrador deve planejar as estratégias
para aumentar sua eficiência e competitividade frente aos desafios de
uma sociedade global. Ele precisa
ter uma visão diferenciada, para
compreender necessidades, sele-
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cionar oportunidades promissoras,
identificar padrões de mudanças
e potencialidades das instituições.
O administrador trabalha nos
mais diversos setores – de hospitais, fábricas e escolas a ONGs,
empresas do setor público e aquelas vinculadas à internet. Esse profissional também se envolve com

a publicidade e o marketing, na
promoção de vendas dos produtos
ou serviços da empresa.
Nos cursos de Administração
oferecidos pela Unesp, o estudante tem a oportunidade de fazer
intercâmbio com instituições estrangeiras. Essa experiência permite
conhecer a cultura de outros países

e como são suas técnicas de competição.
Na unidade de Jaboticabal, a graduação fornece ferramentas para o
aluno compreender a complexidade
estrutural das organizações, associada a mudanças no ambiente competitivo. O jovem profissional deve
ser capaz de propor medidas para
atingir os objetivos de curto, médio
e longo prazo da empresa, visando
à sustentabilidade da produção e
vantagens no mercado.
Para possibilitar uma experiência
prática aos alunos, eles são incentivados a participar de eventos e
pesquisas científicas e de extensão.
Entre essas últimas, por exemplo,
desenvolve-se uma proposta de
formação de gestores para organizações do terceiro setor, denominada
Projeto Suporte.
O curso, no período noturno,
está inserido em um câmpus
voltado para as Ciências Agrárias.

Nos dois câmpus
onde são oferecidos,
cursos focam
principalmente espaço
do agronegócio
Assim, o estudante tem em sua
formação um conjunto de disciplinas que tratam das particularidades
da administração da empresa rural
e das transformações do mercado
agroindustrial brasileiro.
Em Tupã, a graduação é oferecida tanto no período diurno
como no noturno. O curso busca a
formação de profissionais capazes
de conceber, gerir e desenvolver
atividades vinculadas, sobretudo,
ao agronegócio, sem negligenciar
os aspectos dos demais setores da
economia. Para dar uma visão global da profissão, foi concebido um

sistema de aprendizado que propõe
uma interação entre as disciplinas,
com a realização de Trabalhos Interdisciplinares Orientados.
Os alunos também são incentivados a participar da extensão universitária, como no caso do projeto
Voluntários S.A., que desenvolve
ações sociais na comunidade local.
Outras iniciativas são a empresa
júnior, que executa projetos de
consultoria a custos baixos, e o
cursinho pré-vestibular, responsável
por um grande índice de aprovação
de candidatos carentes.
Os estudantes têm a oportunidade também de realizarem
estudos no Centro de Pesquisas
em Administração e Agronegócios
(Cepeagro), fruto da proposta de
desenvolvimento regional feita pela
unidade. No estágio supervisionado, o aluno consolida e aplica os
conhecimentos adquiridos no curso
por meio da vivência em empresas.
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