
SOBRE
O CURSO
O Curso é do tipo bacharelado, com 
duração média de 4 anos para o 
diurno e 5 anos para o noturno. Esta 
graduação tem como propósito formar 
profissionais com sólida habilidade 
teórica e instrumental, para que sejam 
capazes de solucionar problemas 
de natureza econômica no setor 
público e privado. Também 
capacita profissionais para 
identificar a possibilidade de 
valorização patrimonial nas 
empresas, garantir a saúde 
financeira e a capacidade de 
expansão de uma instituição. 

GRADE CURRICULAR DO CURSO

O MERCADO 
DE TRABALHO

Na primeira etapa do curso de Economia, os estudantes 
aprendem História da Economia Geral e Brasileira. 
Depois, passam por temas como história do pensamento 
e teorias econômicas como macro e microeconomia, 
quando têm uma visão geral da evolução das escolas 

O mercado de trabalho para o economista é 
muito amplo. Ele poderá atuar em órgãos 
públicos e empresas privadas, bem como 
em organizações não governamentais, 
institutos de pesquisas econômicas, 
instituições financeiras, instituições 
bancárias, assessoria e consultoria, 
além da atividade acadêmica .
O economista possui um papel muito 
claro e específico, projetar cenários 
que revelem oportunidades ou riscos 
à saúde financeira do investimento. 
Para isso o economista dispõe de 
diversos conhecimentos referentes 
ao comportamento do mercado 
conforme o cenário econômico 
global ou regional, comportamento 
do consumidor mediante variações 

de preço e produtos concorrentes 
no mercado e qual o melhor 

volume de produção de 
serviços ou produtos 
conforme a demanda 
existente no mercado. 

teóricas. Em seguida, os alunos estudam matérias 
mais ligadas à pratica de um economista, como a 
econometria e a estatística. Ao final, podem cursar as 
disciplinas de economia aplicada, que direcionam os 
conhecimentos adquiridos nos primeiros semestres.
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O PROFISSIONAL
DE ECONOMIA

O profissional da Economia é 
capaz de verificar a adequação 

dos recursos financeiros, 
observar as restrições 

orçamentárias, projetar em 
números o crescimento de 

uma empresa e fazer leituras 
de mercado, além de indicar 

políticas governamentais e 
projetar cenários econômicos. 


