Engenharia de
gestão

O Bacharelado em
Engenharia de Gestão da
UFABC foi instituído pela
Lei nº 11.145/2005 e iniciou
suas atividades no segundo
quadrimestre de 2006.
O curso é estruturado em
quadrimestres letivos,
totalizando quinze
quadrimestres no total.
Desde sua criação, o curso
recebe 125 ingressantes a cada
ano, iniciando suas atividades
acadêmicas no segundo
quadrimestre letivo de cada ano,
com o início das aulas em junho.
Ao ingressar na universidade,
o aluno automaticamente
ingressa no Bacharelado de
Ciência e Tecnologia – BC&T.

No bacharelado, o aluno
deverá cursar um total de 26
disciplinas, distribuídas do 1º
ao 4º quadrimestre e em parte
do 5º, 6º e 8° quadrimestre (caso
o aluno esteja matriculado no
período noturno) ou em parte
do 5°, 6° e 9° quadrimestres
(caso o aluno esteja matriculado
no período matutino/
vespertino).
Ao longo do curso de BC&T, o
aluno cursará as disciplinas
básicas relacionadas às
ciências e tecnologias, tais
como cálculos, física e química,
além das disciplinas voltadas
às ciências naturais, sociais
e informacionais. Ao longo
do BC&T, o aluno cumprirá

um total de 90 créditos que
correspondem a um total de
90 horas semanais de aulas,
distribuídas ao longo dos
quadrimestres indicados acima.
Junto às disciplinas obrigatórias
do BC&T, e em conformidade
a disponibilidade e interesse
do aluno, este poderá cursar
disciplinas opcionais à sua
escolha, escolhidas a partir do
conjunto de todas as disciplinas
de todos os cursos oferecidos
pela universidade.
Tendo concluído o bacharelado,
o aluno ingressará no curso
específico de sua escolha, a
Engenharia de Gestão, no qual
deverá cursar 37 disciplinas
obrigatórias e específicas do
curso de Engenharia de Gestão,
incluindo-se nesse conjunto
as disciplinas cumpridas com
atividades extraclasses, sendo
três voltadas à conclusão da
monografia do curso e uma
referente à execução de seu
estágio curricular na área de
engenharia de gestão.

Em paralelo ao curso das
disciplinas obrigatórias, o aluno
deverá cumprir um total de
trinta créditos em disciplinas
denominadas “Disciplinas de
Opção Limitada”, escolhidas pelo
aluno a partir de um conjunto de
50 disciplinas de opção limitada,
regularmente oferecidas no
curso de Engenharia de Gestão.
O aluno deverá complementar
seu curso cumprindo mais
trinta créditos em disciplinas
denominadas “Disciplinas
Livres”, as quais poderão ser
escolhidas dentre um conjunto
formado por todas as disciplinas
ofertadas em todos os cursos
da Universidade, excetuandose as disciplinas obrigatórias
e de opção limitada de seu
respectivo curso. Assim, o aluno
integralizará seu curso após
cumprir um total de 3.600 créditos.
Com essa formação, o egresso
estará apto a enfrentar os
desafios crescentes do mercado
de trabalho nos mais variados
segmentos empresariais.

Forma profissionais aptos à operacionalização e gestão
de processos nas áreas industrial, comercial, financeira,
serviços e gestão pública ou privada.
O objetivo do curso é preparar engenheiros de gestão a
atuarem com proficiência nos ambientes de nuvem de
informações, internet das coisas, bigdata e inteligência
artificial, associados à 4ª revolução industrial.
A formação dos profissionais está apoiada em corpo
docente de sólida formação acadêmica, com estrutura
didática moderna e em consonância com as mais recentes
tecnologias educacionais e acadêmicas.
O engenheiro de gestão é estimulado a utilizar modernas
ferramentas tecnológicas individuais, enquanto recebe
sólida formação humanista, preparando-o aos diversos
desafios pessoais e profissionais.
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