Informações Gerais Sobre os Cursos de Negócios da Universidade Positivo
Prezados alunos.
Seguem algumas informações relevantes sobre os cursos de negócios da Universidade Positivo:
FBN – A Formação Básica em Negócios está presente no primeiro ano dos cursos de negócios na
UP e acontece quando os alunos compartilham matriz curricular, salas de aulas, disciplinas e
professores com os cinco cursos de negócios (Administração, Administração Internacional,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Comércio Exterior).
A Universidade Positivo adota esta estrutura pelas seguintes razões:
a) Reúne na mesma sala de aula os melhores docentes e metodologias, permitindo
trocas de experiência entre os docentes que trabalham disciplinas em comum,
realizando planos de aulas e avaliações colegiadas, nivelando conteúdos, exercícios
simulados, entre outros recursos educacionais integrados em conteúdos
ministrados no período da manhã e da noite, entre outros benefícios;
b) Otimiza e dá mais flexibilidade aos cinco cursos de negócios, permitindo que o aluno
graduado em Ciências Econômicas ou Comércio Exterior, por exemplo, possa optar
por outra graduação na área de negócios aqui na UP (Ciências Contábeis,
Administração ou Administração Internacional) com mais três anos de estudo. Por
meio de abertura de um protocolo na Central de Atendimento (Bloco Azul, Câmpus
Ecoville) solicitando o pedido de Reaproveitamento de Curso Superior (quando não
é necessário vestibular);
c) Maior agilidade entre os cursos de Administração, Administração Internacional e
Ciências Contábeis. Além da FBN, estes três cursos compartilham suas matrizes
curriculares também no segundo ano, que denominamos de Formação Profissional
em Negócios. O aluno graduado em Administração ou Administração Internacional,
por exemplo, poderá protocolar o pedido de Reaproveitamento de Curso Superior
para Ciências Contábeis (e vice e versa). Concluindo, neste caso, a segunda
graduação com mais dois anos. Deste modo, com a reestruturação entre matrizes
curriculares, disciplinas que antes eram lecionadas nos terceiros e quartos anos
destes cursos, foram reorganizadas para serem ofertadas de maneira mais
consolidada no segundo ano;
d) Possibilita a oferta do segundo ano do curso de Ciências Contábeis no turno
matutino (uma novidade no mercado de Ensino Superior de Curitiba e Região
Metropolitana, por enquanto somente no Câmpus Ecoville) para atender a
demanda de alunos que trabalham no turno da noite e não conseguiriam estudar
Ciências Contábeis a não ser no curso diurno, mesmo que por dois anos;
e) Recebemos alunos graduados de várias áreas de atuação que optam pelo
reaproveitamento de cursos superiores na área de negócios da UP. São alunos
graduados em Engenharia, Direito, Gastronomia, Design, Enfermagem, Fisioterapia,
Educação Física, Enfermagem, entre outros na Escola de Comunicação e Negócios.
Eles argumentam que todas as áreas estão carentes de gestores e por isso optam
por um dos nossos cursos de negócios.

Pensando também na qualidade do aprendizado de nosso aluno, firmamos parceria com os
Professores do Ciclo Básico das Engenharias, oferecendo uma disciplina denominada de
Fundamentos de Matemática, com 8 semanas de duração no modelo Blended (híbrido /
semipresencial) de encontros virtuais e presenciais no Câmpus Ecoville. Estes Professores
utilizam metodologias ativas (soluções educacionais inovadoras encontradas nas melhores e
maiores Universidade do Brasil e do mundo), com objetivo de ajudar nossos alunos a fixar
melhor os conteúdos e aproveitar melhor o aprendizado nas disciplinas de Matemática Aplicada
aos Negócios, Estatística e Matemática Financeira, além de outras matérias que necessitam de
sólida base em matemática básica. Também oferecemos apoio presencial nos conteúdos de
Matemática Aplicada aos Negócios e de Fundamentos de Contabilidade e Gestão de Custos.
Consulte maiores informações sobre as disciplinas Blended (híbrida/semipresencial) na
apresentação logo abaixo desta mensagem.
Observe que, no texto que idealizamos para vocês, constam vários conceitos que estão
presentes no dia-a-dia da área de negócios, tais como: estratégia, gestão, otimização, recursos,
custos, benefícios, entre outros. Acreditamos que, para sermos bons gestores, precisamos
entender de toda dinâmica que acontece na sociedade. Precisamos entender de administração,
de contabilidade, de negócios internacionais e de economia para tomarmos decisões cada vez
mais corretas, com a expectativa de testarmos cenários, viabilizarmos recursos para a
continuidade de nossos negócios, produtos e serviços que fizermos parte.
Vocês escolheram um curso na área de Negócios, muito provavelmente por terem percebido
que estamos vivendo em um momento histórico e complexo da nossa sociedade, quando
gestores são cada vez mais necessários para encontrar soluções sólidas, criativas, inovadoras,
trabalhando de maneira preventiva, com um olhar na carreira, nos números, nas pessoas e no
meio ambiente, sem deixar de compartilhar experiências.
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