Curso de Graduação: Ciências Econômicas

Bacharelado em Ciências Econômicas

Campus: Crato / CE
Titulação: Bacharelado
Turno: Manhã
Vagas: 40

Campus: Crato / CE
Titulação: Bacharelado
Turno: Noite
Vagas: 40

Campus: Iguatu / CE
Titulação: Bacharelado
Turno: Noite
Vagas: 40

PERFIL DO CURSO

O Curso tem por objetivo formar Bacharéis em Ciências Econômicas em três grandes áreas:
economia de empresas, economia agrícola e desenvolvimento sócio-econômico. A graduação
em Ciências Econômicas nos semestres iniciais trabalha a fundamentação teórica nas áreas
de ciências econômicas e métodos quantitativos: Matemática e Estatística. A partir do quinto
semestre os componentes curriculares abordam a formação específica em teoria econômica
com destaque para a análise microeconômica – estudo das empresas - e análise
macroeconômica - estudos dos agregados nacionais como inflação, desemprego e juros.

A formação apresentada é suporte para a discussão das relações de comércio internacional,
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desenvolvimento econômico dos setores rural e urbano e análise de investimento das pessoas
e das empresas. Outro ponto relevante neste curso é a elaboração da monografia, importante
trabalho dissertativo de conclusão de curso, cuja realização estimula a pesquisa e a produção
textual.

Como economista, o que você está habilitado a fazer:
- Carreira acadêmica: Pesquisar e desenvolver teorias e modelos econômicos. Exemplo:
avaliação do impacto da tecnologia sobre os empregos;
- Mercado de produção: Pesquisar e analisar preços e produtos;
- Consultoria e Assessoria: Orientar as empresas de modo que possam superar crises e
enfrentar concorrências, através de elaboração e análise de projetos de investimentos e
análise de desempenho econômico financiamento de empresa;
- Políticas públicas: Assessorar o setor governamental com planos para melhor distribuição
de renda ou quaisquer outros que venham a contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar
da população envolvida.

A integralização do curso é de 05 (cinco) anos e o acadêmico obtém o título de Bacharel em
Ciências Econômicas.

- Matriz Curricular
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