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O curso de Administração da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM), autorizado pelo MEC em 2006 e reconhecido em 2011, funciona no Campus do
Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni, e visa formar profissionais competentes e éticos para um
mercado de trabalho globalizado e em mutação, auxiliando-o a adquirir um perfil
empreendedor, criativo, com a necessária base teórico-científica e instrumental.

Perfil do profissional
O administrador é um profissional capaz de desenvolver competências que o levarão a
compreender o seu papel nas organizações e na sociedade, valorizando o respeito, a
colaboração, a justiça e a liberdade, possibilitando o seu crescimento como cidadão pleno.

Mercado de trabalho
O administrador egresso do curso da UFVJM poderá trabalhar em empresas de todos os
portes (micro, pequenas, médias e grandes), em todos os ramos (industrial, comercial e de
serviços) e em qualquer setor (público, privado e não-governamental - ONGs), atuando nos
mais diversos cargos administrativos ou gerenciais. O administrador também poderá ser dono
de seu próprio negócio, trabalhar como consultor autônomo, perito ou auditor em áreas
específicas ou se voltar para o ramo acadêmico e de pesquisa.
-

Acesse aqui o site do Departamento para informações sobre o curso

A Faculdade de Ciências Sociais, Aplicadas e Exatas - FACSAE informa à Comunidade
Acadêmica,que conforme discutido amplamente nos Departamentos e Colegiados de
Cursos, e aprovado em reunião ordinária da Congregação, durante esse semestre letivo
a partir do dia 27 de junho de 2016, os servidores técnicos administrativos dessa
Unidade estenderão o horário de atendimento para os três turnos: matutino, vespertino
e noturno.
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O expediente será de 09hs00 as 12hs00 e 14hs00 as 19hs00 nas Salas dos
Departamentos e Coordenações de Curso, e de 19hs00 as 22hs00 na Sala da Secretaria
de Apoio Educacional – Sala nº 101 – Prédio da FACSAE.

No intuito de melhorarmos o atendimento, estão disponíveis abaixo os links para
requerimentos e para reclamações e/ou sugestões. Endereço de e-mail da Secretaria
Acadêmica da Facsae: academico.facsae@ufvjm.edu.br .

Formulário de Ajuste de Matrícula

Formulário de Requerimento Geral
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