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Informações sobre a Matriz Curricular a partir de 2021 

 

Curso Integral: Matriz para todos(as) estudantes 

Termo Nome da UC – Matriz Curricular Carga 
Horária 

1 Fundamentos de administração 60 

Instituições de direito público e privado 60 

Contabilidade Financeira 60 

Economia Aplicada à Gestão 60 

CRB1 60 

Sustentabilidade nas organizações 60 

2  Estratégia organizacional 60 

Economia Brasileira para administração 60 

Administração de marketing 60 

CRB2 60 

Metodologia da pesquisa interdisciplinar 60 

Cálculo 1 60 

Atividades de Extensão I 180 

3 Inovação Estratégica 60 

Pesquisa de marketing 60 

Matemática financeira 60 

Métodos Ágeis em operações 60 

Teoria Social Contemporânea 60 

Estatística 1  60 

Atividades de Extensão II 180 

4 Comportamento do consumidor e do comprador 
organizacional 

60 

Administração Financeira 60 

Mercado financeiro 30 

Planejamento, gestão e controle da produção de bens e 
serviços 

60 

Gestão por Processos 60 

Análise de Dados 60 

Política, Estado e Mercado 60 

5 Finanças corporativas 60 

Logística e cadeia de suprimentos  60 

Tecnologia da informação e comunicação 60 

Análise multivariada 60 

Comportamento organizacional 60 

6 Tomada de decisão organizacional 60 

Estratégia de negociação 30 

Pesquisa operacional 60 
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Gestão de Pessoas 60 

Projeto de TCC 30 

7 Experiência empreendedora 60 

Gestão de sistemas de informação 60 

Pessoas nas organizações 60 

TCC 1 60 

Atividades Complementares 120 

Estágio Supervisionado Obrigatório 120 

Eletivas 180 

8  Custos Empresariais 30 

Planejamento Tributário 30 

Ética e responsabilidade social 60 

Direito do trabalho 60 

TCC 2 120 

Total 3330 

Optativa: Libras (60h) 
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Curso Noturno: Matriz para todos(as) estudantes 
 

Termo Nome da UC – Matriz Curricular Carga 
Horária 

1 Fundamentos de administração 60 

Instituições de direito público e privado 60 

Contabilidade Financeira 60 

CRB1 60 

Sustentabilidade nas organizações 60 

2  Estratégia organizacional 60 

Administração de marketing 60 

CRB2 60 

Metodologia da pesquisa interdisciplinar 60 

Cálculo 1 60 

Atividades de Extensão I 180 

3 Pesquisa de marketing 60 

Matemática financeira 60 

Métodos Ágeis em operações 60 

Teoria Social Contemporênea 60 

Estatística 1  60 

Atividades de Extensão II 180 

4 Comportamento do consumidor e do comprador 
organizacional 

60 

Administração Financeira 60 

Planejamento, gestão e controle da produção de bens 
e serviços 

60 

Gestão por Processos 60 

Politica, Estado e Mercado 60 

5 Inovação Estratégica 60 

Economia Aplicada à Gestão 60 

Finanças corporativas 60 

Logística e cadeia de suprimentos 60 

Tecnologia da informação e comunicação 60 

6  Tomada de decisão organizacional 60 

Economia Brasileira para administração 60 

Mercado financeiro 30 

Pesquisa operacional 60 

Análise de Dados 60 

7 Gestão de sistemas de informação 60 

Análise multivariada 60 

Comportamento organizacional 60 

8 Estratégia de negociação 30 

Custos Empresariais 30 

Planejamento Tributário 30 

Gestão de Pessoas 60 
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Projeto de TCC 30 

9 Experiência empreendedora 60 

Pessoas nas organizações 60 

TCC 1 60 

Atividades Complementares 120 

Estágio Supervisionado Obrigatório 120 

Eletivas 180 

10 Ética e responsabilidade social 60 

Direito do trabalho 60 

TCC 2 120 

Total 3330 

Optativa: Libras (60h) 
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Organização do currículo do curso de administração: 

Unidades Curriculares  Carga 
Horária 

Unidades curriculares fixas (total)  3150 

Trabalho de Conclusão de Curso 180  

Estágio supervisionado obrigatório 120  

Atividades de extensão 360  

Atividades complementares 120  

   

Unidades curriculares eletivas  180 

   

Carga horária total do curso  3.330 

 

Pré-requisitos conforme quadro a seguir: 

UC UC Pré-requisito 

Pesquisa operacional Cálculo 1 

Mercado financeiro Matemática financeira 

TCC 1 Projeto de TCC 

TCC 2 TCC 1 

 

São previstas 180h em UCs eletivas, sendo obrigatoriamente 120 horas 

cursadas entre as UCs eletivas do curso de Administração e o restante de horas 

(60 horas) poderão ser escolhidas no conjunto das UCs oferecidas no campus 

de Osasco. 

Em relação à curricularização da extensão, o Plano Nacional de Educação 2014-

2024 estabelece a meta de que 10% da carga horária da matriz curricular dos 

cursos seja integralizada por meio de atividades de extensão. Para fins de 

cálculo do total de horas de atividades extensionistas a serem curricularizadas, 

deve-se considerar a carga horária total prevista na matriz curricular, incluindo 

componentes como Unidades Curriculares eletivas, atividades complementares, 

estágio curricular supervisionado, trabalho de conclusão de curso, dentre outros 

que estejam previstos como parte do percurso formativo. Para que sejam 

computadas na integralização de carga horária extensionista, as atividades 

devem obrigatoriamente estar vinculadas a projetos ou programas de extensão. 

Além disso, é necessário que haja uma vinculação formal entre o projeto ou 

programa em questão e uma Unidade Curricular, estipulando-se o montante de 

horas da mesma a serem caracterizadas como extensão 
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Nesse sentido, o curso de Administração nesta reformulação do PPC efetuou 

mudanças na estrutura curricular no sentido de atender a essa regulamentação. 

Até a versão anterior do PPC havia a UC de Atividades Complementares com 

carga horária de 240 horas, que contemplava atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Após discussões no NDE e Comissão de Curso, decidiu-se 

desmembrar a UC de Atividades Complementares, da seguinte forma: foram 

criadas duas UCs específicas de Extensão (Atividades de Extensão I e 

Atividades de Extensão II, com 180 horas cada, totalizando 360 horas de carga 

extensionista) que contemplam programas ou projetos de extensão e como 

consequência, a UC Atividades Complementares no PPC atual contempla 

apenas atividades de ensino e pesquisa, com carga total de 120 horas. 

 

 
Tabela de equivalência para as UCs – atualização do PPC 2021 
 

Matriz vigente até 2020 Matriz a partir de 2021 

Contabilidade I 60h Contabilidade financeira  60h 

Contabilidade II 
60h Custos empresariais 30h 

Planejamento Tributário 30h 

Modelos de gestão 60h Inovação Estratégica 60h 

Administração financeira de curto 
prazo 

60h 
Administração financeira 

60h 

Gestão de recursos humanos 60h Gestão de pessoas 60h 

Métodos quantitativos 60h Análise de dados 60h 

Operações, qualidade e 
produtividade - UC fixa 

60h Operações, Qualidade e 
Produtividade - UC eletiva 

60h 

Legislação trabalhista e 
previdenciária 

60h 
Direito do trabalho 

60h 

TCC 
300h TCC1 60h 

TCC2 120h 

Atividades Complementares 

240h Atividades de Extensão I 180h 

Atividades de Extensão II 180h 

Atividades Complementares 120h 

Estágio Supervisionado 
Obrigatório 

300h Estágio Supervisionado 
Obrigatório 

120h 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
As atividades complementares para o curso de administração da Unifesp são 

componentes curriculares que possibilitam a aquisição de conhecimento e de 

habilidades fora do ambiente escolar e que enriquecem a formação do aluno, 

especialmente nas relações com o ambiente de trabalho e junto à comunidade.  

De acordo com o PPC do curso de administração um regulamento de Atividades 

Complementares detalha estas atividades, que são obrigatórias e, portanto, é 

pré-requisito para a obtenção do diploma. O aluno do curso de administração 

integral e noturno deve realizar um total de 120 horas de Atividades 

Complementares, observando o limite máximo por modalidade (máximo de 80 

horas por modalidade), sendo duas as modalidades: 

a) Atividades de Ensino - Atividades voltadas a incentivar os estudantes com o 

processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo atuação em projetos de 

monitoria;  

b) Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - 

Atividades voltadas a introduzir os estudantes nos processos de produção e 

difusão do conhecimento. Atividades ligadas à construção da autonomia e da 

criatividade intelectual do estudante;  

No regulamento, à disposição dos alunos, estão especificadas as atividades que 

são consideradas complementares e que devem ser realizadas pelo aluno a 

partir do seu ingresso no curso, o procedimento para o registro e validação por 

um dos docentes do curso - o coordenador das atividades complementares. O 

processo conta com o auxílio do secretário de curso no que se refere às 

atividades administrativas. 

Mais informações se encontram na regulamentação no sítio do curso: 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-

graduacao/administracao . 

 

 

  

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao
https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao
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ESTÁGIO CURRICULAR 

O regulamento de Estágio Supervisionado do curso de Administração da Unifesp 

baliza os processos de mediação teórico-prática e está fundamentada na 

Resolução CNE/CES nº 4/2005 que institui as Diretrizes Curriculares, nas leis nº 

4.769, de 9/9/1965, nº 8.873, de 26/04/1994 e nº 11.788, de 25/09/2008, no 

código de ética profissional, e nos demais dispositivos legais e regulamentadores 

aplicáveis. Esse conjunto de normas orienta que o estágio supervisionado deve 

se consolidar a partir dos princípios, valores e diretrizes norteadores do PPC do 

curso de administração, em uma perspectiva interdisciplinar, coadunada com as 

demandas sociais e na defesa permanente de uma universidade pública para 

todos. 

Concebe-se o Estágio Supervisionado como atividade educativa indispensável 

à integralização curricular da formação do Administrador. Trata-se de uma 

atividade obrigatória que se configura, a partir da inserção do aluno no espaço 

socioinstitucional e tem por objetivo qualificar o processo de ensino-

aprendizagem do trabalho profissional que ocorre no âmbito da formação e da 

intervenção profissional. 

Como processo educativo supervisionado, o estágio compõe a formação 

acadêmica dos estudantes e possibilita a articulação interdisciplinar entre as 

unidades curriculares e as dimensões, teórico-metodológica e técnico-prático 

que conformam o exercício do trabalho profissional.  

Nesse Projeto Pedagógico, adotou-se o estágio supervisionado obrigatório. Sua 

realização articula a formação e o exercício profissional, estabelecendo a 

indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo; a 

interdisciplinaridade e por fim, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  

Na condição de processo educativo, investigativo e prático, o estágio 

supervisionado pressupõe graus de responsabilidade e de realização de 

atividades acumulativas e progressivas pertinentes ao cenário do trabalho 

profissional e, ao mesmo tempo, coerentes com os conteúdos programáticos e 

os objetivos do percurso formativo em curso. Para tanto, é obrigatória a 

supervisão de estágio na formação em Administração que se firma na dimensão 

de acompanhamento e orientação do estágio pela figura do coordenador de 

estágio, um docente do curso de administração. Como espaço didático 
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pedagógico voltado à formação e a discussão teórico-crítica do exercício 

profissional, a supervisão acadêmica é realizada concomitantemente a 

supervisão de campo. Essa supervisão direta possibilita reflexão, 

acompanhamento, avaliação e sistematização do processo de estágio com base 

em planos de estágio elaborados em conjunto pelo aluno e coordenador de 

estágio.  

A realização do Estágio Supervisionado exige cumprir a carga horária total de 

120 horas, no campo de estágio a serem realizadas durante o ano letivo e 

formalizada pelo coordenador de estágio supervisionado, responsável por 

assegurar a gestão, com qualidade, do desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem no estágio.  

No Regulamento do Estágio Supervisionado Obrigatório, à disposição dos 

alunos, estão especificadas as atividades a serem realizadas e a estrutura do 

relatório a ser desenvolvido.  

Mais informações se encontram na regulamentação no sítio do curso: 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-

graduacao/administracao.   

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao
https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de graduação em 

Administração visa ampliar as condições de formação profissional do aluno por 

meio da integração dos vários conhecimentos, valores e 

habilidades/competências apreendidos e construídos ao longo do curso. Além 

disso, pretende facilitar o aprendizado de procedimentos metodológicos de 

pesquisa, permitindo uma melhor compreensão do mecanismo geral do 

desenvolvimento científico, incluindo atividades de levantamento de dados, 

consultas bibliográficas e redação científica. 

O TCC contempla 180 horas de carga horária e é cumprido com a elaboração e 

entrega pelos estudantes de um trabalho acadêmico orientado pelos(as) 

docentes do curso ou do Eixo Multidisciplinar após avaliação por banca presidida 

pelo orientador.  

São objetivos gerais do TCC: 

1)Consolidar estudo constituído por uma síntese explicativa e/ou pela indicação 

contextualizada de alternativas de solução em face de dilemas enfrentados pelas 

organizações, explicitando capacidade de análise, reflexão e crítica. 

2)Propiciar aos discentes a capacitação e aptidão cognitiva para compreender 

as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas relativas às organizações 

públicas e/ou privadas. 

3)Agregar ao discente, habilidades específicas para a gestão, possibilitando a 

realização de estudos capazes de contribuir para o desenvolvimento de 

investigações científicas em organizações regionais, nacionais e internacionais. 

4)Possibilitar que o discente concretize, de forma autônoma, mas orientada, o 

conjunto de experiências vivenciadas no decorrer de sua formação acadêmica e 

profissional.  

Mais informações se encontram na regulamentação no sítio do curso: 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-

graduacao/administracao. 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao
https://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/administracao

