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Regulamento – Disciplinas Eletivas do Curso de Administração
O curso de Administração oferece um total de 10 (dez) disciplinas eletivas a partir do 5º
semestre de graduação como parte integrante obrigatória da estrutura curricular.
Ao todo, cada aluno deverá cursar 6 (seis) disciplinas, somando um total de 216 horas/aula,
sendo que, ele deverá cursar obrigatoriamente uma das disciplinas oferecidas no semestre em
curso, não podendo frequentar disciplinas indicadas para os períodos anteriores ou posteriores.
O estudante deverá escolher a disciplina eletiva dentro do prazo pré-estabelecido pelo Curso de
Administração; caso isto não ocorra ele será automaticamente matriculado em uma das
disciplinas pelo Curso.
Estas disciplinas fazem parte integrante da estrutura curricular, dessa forma estão sujeitas aos
mesmos critérios de avaliação (frequência e nota) das demais. Em caso de reprovação, o aluno
deverá cursar novamente a mesma, pagando-a como dependência.
Não serão aceitos cancelamentos e trancamentos de matrícula destas disciplinas. Em caso de
desistência, o aluno estará sujeito a reprovação por nota e/ou faltas.
O oferecimento de qualquer disciplina eletiva está vinculada com a inscrição de, no mínimo, 8
(oito) estudantes para a abertura de turma; caso este número não seja atingido até a data préestabelecida para a escolha das disciplinas eletivas, os alunos inscritos serão automaticamente
matriculados pela Faculdade na outra eletiva.
Por fim, é necessário apontar que a quantidade máxima de participantes em cada disciplina é
de 48 (quarenta e oito) alunos, de modo que, caso tal quantidade seja atingida, o Curso poderá:
a) abrir uma nova turma para tal disciplina, respeitando as demais regras supracitadas; b)
matricular automaticamente o aluno em outra disciplina eletiva com vagas disponíveis.
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