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bacharelado em 
ciências econômicas



O curso preocupa-se, seguindo 
as diretrizes do Ministério da 
Educação, com: o compromisso 
com o estudo da realidade 
brasileira; o pluralismo 
metodológico; a ênfase nas 
inter-relações dos fenômenos 
econômicos com o todo social 
em que se insere; a ênfase na 
formação de atitudes e de senso 
ético para o exercício profissional, 
bem como para a responsabilidade 
social indispensável ao exercício 
futuro da profissão. 
A organização curricular apresenta 
conteúdos que revelam inter-
relações com a realidade nacional 
e internacional, segundo 
uma perspectiva histórica e 
contextualizada dos diferentes 
fenômenos relacionados à 
economia, utilizando tecnologias 
inovadoras que atendam aos 
seguintes campos interligados de 
formação: Conteúdos de Formação 
Geral; Conteúdos de Formação 
Teórico-Quantitativa; Conteúdos 
de Formação Histórica; Conteúdos 
Teórico-Práticos.
O bacharel em Ciências Econômicas 
da UFABC deverá ser um profissional 

com um conhecimento amplo para 
lidar com as dimensões econômicas 
de problemas complexos com 
os quais se depara a sociedade 
contemporânea. Deve ser capaz de 
utilizar o conhecimento adquirido 
para contribuir na elaboração, 
execução e avaliação de projetos 
em organizações privadas e na 
formulação, implantação e avaliação 
das políticas e programas nas 
diversas escalas de governo e em 
instituições públicas, tendo em 
vista um cenário caracterizado pela 
escassez de recursos financeiros, 
econômicos e ambientais. Como 
consequência de sua formação 
plural e interdisciplinar, o 
profissional encontrará 
facilidade para atuar no 
equacionamento de 
problemas que envolvam 
escassez de recursos e 
para se comunicar e 
articular em equipes 
multidisciplinares. 
Sua área de atuação 
profissional, científica 
e/ou social poderá 
ser diversificada, 
diversidade 



essa potencializada pela formação plural ora proposta. O egresso do curso 
poderá atuar: no setor privado, em empresas, consultorias, bancos e 
demais instituições financeiras e organizações não governamentais, em 
em atividades relacionadas à análise de projetos, viabilidade econômica, 
consultoria financeira e planejamento; no setor público, em órgãos do 
poder executivo e legislativo, em atividades relacionadas à análise de 
projetos, consultoria técnica e planejamento orçamentário; como docente e 
pesquisador em instituições de ensino e/ou pesquisa públicas ou privadas. 
O egresso do BCE-UFABC poderá registrar-se no Conselho Regional de 
Economia – CORECON.

O BCE possui 74 vagas, 

sendo 37 no período matutino e 

37 no período noturno. 

A carga horária total é de 3.096 horas.  
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CECS

Tendo como ponto de partida o projeto pedagógico do Bacharelado 
em Ciências e Humanidades (BC&H), o Bacharelado em Ciências 
Econômicas (BCE) da UFABC objetiva formar profissionais que 
mesclem interdisciplinaridade com sólida e plural formação em 
Economia, baseada no balanceamento entre conteúdos matemático-
quantitativos, histórico-institucionais e filosófico-humanistas. 
Pretende-se capacitar e conferir a aptidão para se compreender 
as questões científicas, técnicas, sociais e políticas relacionadas à 
economia, revelando assimilação e domínio de novas informações, 
flexibilidade intelectual e adaptabilidade, bem como a sólida 
consciência social indispensável ao enfrentamento dos problemas 
político-econômicos e sociais contemporâneos. 
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