
Chamada da Consulta:  Diga qual dos três cursos abaixo você tem interesse
de cursar no IFMT – Pontes e Lacerda.

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇAO
Duração: 04 anos
Oferta: Noturna

Perfil do curso:  A administração se refere ao estudo e prática de gerenciar
recursos como materiais, informacionais, financeiros e de pessoas, visando a
atingir objetivos pré-definidos. Fundamenta-se em um conjunto de princípios e
normas  para  estabelecer  estratégias  e  gerenciar  a  rotina  organizacional.  O
profissional atua em organizações públicas e privadas das áreas de comércio,
serviços, indústria, consultoria, ensino e pesquisa, liderando equipes diversas.
O  objetivo  é  maximizar  lucros,  otimizar  processos,  reduzir  custos,  fidelizar
clientes e obter vantagens competitivas. 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO DO AGRONEGOCIO
Duração: 03 anos
Oferta: Noturno

Perfil  do  Curso:  O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em Agronegócio  forma 
profissionais aptos a fomentar, acompanhar e gerenciar as cadeias produtivas
agropecuárias. 
Com  o  crescimento  contínuo  do  agronegócio,  aumenta  a  demanda  por
profissionais  capacitados  para  a  produção  de  grãos,  carne,  leite,  produtos
industrializados dentre outros. 
Embora voltado a área agropecuária o tecnólogo em agronegócio desenvolve
competências  para  gerenciar  qualquer  negócio,  com  foco  na  produção,
produtividade,  qualidade  e  desenvolvimento  socioeconômico sustentável.
Adquire competências para os setores de Administração, Agronomia, Zootecnia
e industrialização de produtos agropecuários e afins. 
Planejar,  gerenciar,  dirigir  e  controlar  os  recursos  financeiros,  materiais,
humanos  e  ambientais,  em  prol  da  eficiência  produtiva,  em  grandes
propriedades ou junto a agricultura familiar e empresas afins, o Tecnólogo em
Agronegócio  busca  agregar  renda  e  eficiência  ao  setor  agropecuário  e
corroborar  administrativamente  em  todas  as  etapas  da  produção,
processamento e comercialização.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMERCIO EXTERIOR
Duração: 03 anos
Oferta: Noturno

Perfil do curso: O profissional de Comércio Exterior lida com a compra e a
venda de produtos e serviços entre empresas e governos de diferentes países.
Por  ser um curso de gestão,  o profissional  estará preparado para atuar  na
cadeia produtiva do Comex, seja verificando necessidade e demanda, gerindo
operações e desembaraçando produtos internacionais.
O profissional formado no curso de Comércio Exterior pode trabalhar em indústrias,
comércio, instituições financeiras e  empresas de logística, entre outras, além de



ocupar cargos públicos em secretarias municipais e estaduais, ministérios e órgãos
federais.


