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Da sala de aula para o trabalho
Administração é o curso de gradu-

ação mais procurado, segundo o 
mais recente censo da educação 

superior divulgado pelo MEC. Os jovens 
são atraídos pelo amplo mercado de traba-
lho, já que o administrador pode atuar em 
mais de 200 segmentos, e pela boa remune-
ração: de acordo com uma pesquisa reali-
zada no fim do ano passado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), os profissionais de 
Administração são os segundos mais bem 
pagos do país, com salário médio de R$ 
4.687,70. Ficam atrás apenas dos médicos.
 Como estão sendo preparados es-
ses novos administradores? O coordenador 
dos Cursos de Gestão da Unicarioca, pro-
fessor Pedro Ururahy, explica que a grade 
curricular depende de cada faculdade: “Na 
Unicarioca, temos 10 disciplinas do Nú-
cleo Comum, quatro eletivas e outras 32 
que constituem o núcleo de formação geral 
e profissionalizante”

Áreas promissoras

 Em relação a oportunidades pro-
fissionais para os administradores, Pedro 
acredita que as áreas mais promissoras são 
Gestão de Pessoas, Administração de Pro-
jetos, Logística, Comércio Internacional, 
Tecnologia e Inovação, Gestão em Marke-
ting, Gestão Empresarial, Gestão em Coo-
perativismo e Gestão de Turismo.
 Ele observa que muitos estudantes 
procuram o curso de administração já pen-
sando em concursos públicos, mas alerta 
que não é esse o objetivo de um curso de 
graduação. “O que a faculdade pode ofere-
cer é uma estrutura curricular e uma meto-
dologia de ensino que favoreça o despertar 
de competências e habilidades”, disse o 
professor.
 Já o empreendedorismo é incenti-
vado, segundo Pedro. “No mundo atual, 
não há como se manter no mercado sem 

ser empreendedor, cabe ao curso de 
Administração formar administradores 
que sejam empreendedores”, explicou, 
acrescentando que o currículo da Uni-
carioca oferece também disciplinas de 
Criatividade e Liderança, para formar 
um profissional completo e atuante. 

Muitas oportunidades

 Apesar da grande 
procura no vestibular, não 
faltam oportunidades pro-
fissionais para administra-
dores. “O mercado de tra-
balho para os profissionais 
de Administração nunca 
está saturado. O profis-
sional graduado no curso 
de Administração tem um 
leque de oportunidades em 
diversos setores e pode atuar 
nas diversas áreas das organi-
zações recebendo bons 

salários”, confirma Pedro Ururahy.
 Boa forma de se inserir no mer-
cado de trabalho é o estágio. Apesar de 
não ser obrigatório, é exigido por muitas 
faculdades e deve ser supervisionado por 
um professor. 
 O currículo acadêmico do adminis-
trador pode ainda ser enriquecido com pós-
graduações. Pedro cita as especializações 

nas áreas de Finanças, RH, Ma-
rketing, Logística, Projetos e 

Governança Corporativa. 
Ele não faz ressalvas ao 
curso de tecnólogo, mais 
rápido que a graduação 
tradicional.
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Professor Pedro, da
 Unicarioca, diz que não 
faltam vagas para 
administradores


