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APRESENTAÇÃO 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios (G&N) 

 

O Eixo Tecnológico Gestão e Negócios compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da 

qualidade, produtividade e competitividade das organizações. Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos 

referentes a negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de atuação (Catálogo Nacional, 

2008).  

O perfil do profissional a ser preparado nos cursos deste Eixo requer um desempenho de forma ética, crítica, criativa e empreendedora, com 

consciência de sua responsabilidade social, domínio da legislação, processos e sistemas das diferentes organizações.  

A formação prevista no perfil profissiográfico de cada uma das profissões se sustenta no desenvolvimento de um conjunto de Competências 

Atitudinais, Cognitivas e de Habilidades comuns ao Eixo, e outras específicas à profissão, tendo como fundamento epistemológico as Bases 

Tecnológicas relacionadas, que alimentam as 143 ementas das disciplinas que compõem os 07 cursos deste eixo oferecidos pelo sistema e-Tec. 

As Matrizes Curriculares dos cursos deste Eixo apresentam 02 disciplinas que são ofertadas em todos os cursos do Eixo e em todos os demais 

eixos, representando 9,79% de integração no sistema; 13 disciplinas que são ofertadas em outros eixos, representando uma integração  de 9,9% 

entre os eixos; 15 disciplinas que são ofertadas 63 vezes entre os 07 cursos do eixo, representando 44,05% de integração dos cursos no Eixo 

Gestão e Negócios; e 65 disciplinas que são específicas de cada um dos cursos, representando 44,05%. 

Essa sistematização e integração dos cursos no sistema e no Eixo indicam não só maior identidade na formação desse profissional, como também 

uma significativa otimização na organização e elaboração dos materiais didáticos para a oferta destes cursos na modalidade a distância. 


