HUMANAS

Ciências Econômicas
Análise do mundo da produção e do consumo
O economista estuda os fenômenos relacionados com a produção e o consumo de bens e serviços
que envolvam ou não dinheiro. Ele
atua no desenvolvimento de planos para a solução de problemas
financeiros, econômicos e administrativos em diversos setores de atividade – comércio, serviços, indústria
ou finanças. Também se volta para
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a manutenção do patrimônio das
organizações. Esse profissional se
dedica tanto a grandes questões, referentes a um país ou a uma região,
quanto a problemas de pequenas
empresas ou indivíduos.
O bacharel em Economia tem
um vasto campo de trabalho. Empresas privadas do setor financeiro
são as principais empregadoras dos

bacharéis especializados na gestão
e no planejamento do mercado de
capitais. A área de comércio internacional requisita o economista,
sobretudo para negociações com
blocos econômicos estrangeiros.
Há também mercado para os
especialistas em finanças. Muitas
ONGs contratam formados para
serviços fixos ou temporários, já que

a economia solidária, voltada para
a geração de empregos e de renda
para grupos menos favorecidos, é
um nicho em expansão.
Além disso, o profissional pode
prestar consultoria e fazer controladoria econômica para pequenas e
microempresas. No setor público,
abrem-se vagas em instituições
como Banco Central do Brasil,
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), ministérios e secretarias, além de órgãos fiscalizadores.
O campo do ensino é um mercado
em crescimento, mas, para atuar
como professor universitário, é necessário ter pós-graduação
O curso de Ciências Econômicas
da Faculdade de Ciências e Letras
(FCL), Câmpus de Araraquara, está
entre os melhores do País, com
um quadro docente de elevada
qualificação, pós-graduados em

Currículo propõe
concepção abrangente
e crítica das idéias
econômicas e seus
desdobramentos
centros de excelência nacionais e
internacionais e reconhecida produção acadêmica. Em avaliação feita
pelo Guia do Estudante, da Editora
Abril, recebeu quatro estrelas, das
5 possíveis, em 2010.
Oferecida nos períodos diurno
e noturno, a graduação da FCL
prepara os alunos de uma forma
abrangente e crítica sobre a evolução das idéias econômicas e seus
desdobramentos nas diversas áreas
de aplicação e especialidades. O
objetivo é permitir que ele domine
temas variados, como por exemplo
a organização das empresas, as

consequências para a economia
da difusão das novas tecnologias,
o papel e o impacto das políticas
econômicas, o fenômeno inflacionário e o processo histórico de
desenvolvimento das economias
brasileira e internacional.
Além de boa infraestrutura – biblioteca, laboratórios de informática
e de línguas –, na FCL existem
grupos de pesquisa em diferentes
campos do conhecimento econômico e social, que podem auxiliar,
solidificar e complementar a formação do aluno. A partir das pesquisas, o estudante pode também
desenvolver atividades de iniciação
científica complementares às disciplinas curriculares. Outra alternativa
de preparo profissional é a participação na empresa júnior Paulista
Júnior Projetos & Consultoria, que
possibilita experiência a partir do
contato com o setor empresarial.
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