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Assuma seu lugar no mercado

Curso de Administração do IPA tem currículo diferenciado
O IPA oferece aos seus alunos
três opções no curso de Adminis
tração: Administração de Empre
sas, Administração Hospitalar e
Administração de Negócios Inter
nacionais. Com duração de quatro
anos, o curso tem como grande
diferencial o currículo moderno,
voltado para as necessidades e exi
gências do mercado de trabalho.
É a união dos processos especí
ficos de cada área da atuação do
Administrador com os conheci
mentos teóricos que embasam a
Administração, permitindo ao
profissional tomar decisões,geren
ciar e planejar seu negócio.
Segundo a coordenadora do
Curso de Administração de Em
presas e, temporariamente, do
Curso de Administração Hospi
talar, professora Cláudia de Sales
Stadtlöber, nos dias 19 e 20 de ou
tubro acontecerá a Primeira Sema
na Acadêmica de Administração
Alunos da Administração em ação
de Empresas e Negócios Interna
cionais, que irá reunir e integrar os
alunos dos dois cursos no campus
do IPA.
Segundo a coordenadora do Curso de Administração de Empre- acontecerá a Primeira Semana Acadêmica de Administração de
EMPRESA JÚNIOR
sas e, temporariamente, do Curso de Administração Hospitalar, Empresas e Negócios Internacionais, que irá reunir e integrar os
Professora Cláudia de Sales Stadtlober, nos dias 19 e 20 de outubro alunos dos dois cursos no campus do IPA .
A coordenadora destaca ainda,
a inclusão de disciplinas como
PROGRAMAÇÃO
Gestão Ambiental e Gestão de
PALESTRAS
Palestrante: Flávia Souza (RH Claro)
20/10/2005 das 18h30 às 19h15
Cooperativas no currículo do cur
19/10/2005
Coordenador: Jorge Fernando Caon Barros Tema: Novas Tecnologias de Mercado
so como fatores decisivos na for
Local - Auditório Oscar Machado
21h20 - Tema: Negócios Internacionais
Local: C105 - 60 vagas
mação profissional do Adminis
19h20 - Abertura Oficial - Pastoral, Reito- Palestrante: Mauro Stormovski (Diretor Te m a : R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l
trador, de modo que este ao sair da
ria, Presidente do CRA/RS, Coordenadores Executivo - Anglo-Brasileira, M.S. Marke- Empresarial
universidade para o mercado de
dos Cursos e Coordenadores do Evento.
ting e Serviços Ltda.)
Local: C107 - 60 vagas
trabalho possa corresponder às ex
19h30 - Tema: Responsabilidade Social Coordenadora: Karen Pfeiffer
Tema: Relações Internacionais
pectativas do mercado.
Empresarial
22h20 - Encerramento e Confraternização Local: C015 - 60 vagas
Também merece destaque a
criação da Empresa Júnior, onde
Palestrante: Administrador Eduardo
os alunos darão consultoria e as
Tevah (Diretor TEVAH)
OFICINAS
Mini-Cursos
sessoramento para empresas. O
Coordenador: Alberto Vargas
19/10/2005 das 18h30 às 19h15
Dia 19/10 das 18h30 às 19h10, sala A013
espaço para a construção da Em
21h15 - Tema: A evolução da administra- Local: C105 - 60 vagas
Tema: Motivação para o desenvolvimento
presa Júnior já foi determinado e
ção nos últimos 40 anos e as perspectivas Tema: Gestão de Recursos Humanos e do trabalho.
a previsão é de que começará a
para o futuro
Administração
Professora: Claudia Stadtlöber
funcionar no próximo semestre.
Palestrante: Administrador Valter Luiz de Tema: Novas Tecnologias e Administração Dia 20/10 das 18h30 às 19h10 - sala A013
Com foco na imensa competi
Lemos (Presidente CRA/RS)
de Serviços
Tema: Administração, Gênero e Direitos
tividade do setor, o IPA prepara o
Coordenador: Marcelo Craco de Bem
Local: C107 - 60 vagas
Humanos.
futuro Administrador para enfren
20/10/2005
Tema: Relações Internacionais
Docentes: Genilma Boehler, Sinara Porto
tar um mercado complexo, exigen
20h - Tema: Gestão de Rec. Humanos
Local: C015 - 60 vagas
Fajardo e Maria d’Lourdes Rotermund.
te e em constante movimento.

Administração realiza Semana Acadêmica

ESPAÇO DA GALERA

Cristiane Hoffmann, estudante
do 1° semestre de Administração
de Empresas.
“Já estou trabalhando na área
administrativa e entrei no curso
para me especializar”.

Alunos expõem suas expectativas sobre o curso
de Administração e o mercado de trabalho atual

Priscila Gomes Correia, estu
dante do 3° semestre de Adminis
tração Hospitalar.
“Vejo no interior uma excelen
te oportunidade de trabalho para
o Administrador Hospitalar”.

Maurício Giusti, estudante do
3° semestre de Administração
Hospitalar.
“O que me motivou é a lei que
obrigará os Administradores Hos
pitalares a terem curso superior”.

Taiana Alencastro, estudante
do 1° semestre de Administração
de Negócios Internacionais.
“Minhas expectativas são as
melhores possíveis, e já surgiram
oportunidades de trabalho.

VEM AÍ A IPA JÚNIOR
Um dos projetos mais impor
tantes do curso de Administra
ção, está previsto para entrar em
funcionamento já no próximo
semestre: é a IPA JÚNIOR, a
empresa júnior que irá funcionar
dentro da Instituição, proporcio
nando aos alunos a chance de

colocar em prática os conheci
mentos teóricos que embasam a
gestão administrativa.
Desenvolvido pela coordena
doria do curso, a idéia é despertar
nos alunos o espírito empreende
dor que norteia os administrado
res. A fase de planejamento está

em ritmo de conclusão e o tipo
de serviço a ser prestado em bre
ve será definido.
Segundo a aluna Priscila, uma
das integrantes da equipe inicial,
o grupo, apesar de pequeno, está
muito entrosado e entusiasmado
por estarem formando a primeira

equipe da empresa júnior e aju
dando a desenvolver o conceito.
Outro fator interessante é a
perspectiva de, futuramente,
poder trabalhar em parceria com
alunos de outros cursos, como o
Jornalismo e a Publicidade & Pro
paganda, por exemplo.

IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista
conselho diretor

FINANCIAMENTO

Sergio Marcus Nogueira Tavares (Presidente),
Almeri Paulo Finger (Vice-Presidente), Cléia de
Miranda Osório dos Reis da Silva (Secretária),
Nelson Custódio Fer, Márcia Flori Maciel de
Oliveira Canan, Lorenz Richard Koch, Laan
Mendes de Barros, Ricardo Hidetoshi Watanabe,
Adriel de Souza Maia (Bispo Assistente)

Jornal elaborado pelos(as) estudantes do curso
de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA
disciplinas

Produção e Planejamento Gráfico e Editorial I,
Projeto Experimental I, Técnicas de Entrevista
e Reportagem e Redação e Expressão Oral I
Centro Universitário Metodista IPA
reitor

Jaider Batista da Silva
pró-reitora acadêmica
Adriana Menelli de Oliveira
pró-reitor administrativo
Marcelo Jorge Sonneborn
Curso de Comunicação - Jornalismo
professores(as)
Anaí Zubik, Jaider Batista, Laura Gluer,
Lisete Ghiggi, Mérli Leal, Militão Ricardo,
Pierre Bedin e Sander Neves
reportagem, fotografias e editoração
André Rodrigues, Lucas Braz, Luiza Borges, Paula
Cianconi, Paula de Mattos e Rosane Dias
publicidade e marketing

Déborah Mascolo, Deise Loredo, Marcelo Torezan,
Nancy Vianna, Regina Kehrwald, Sâmia Oliveira,
Elisabeth Serpa e Sarah Souza
coordenação gráfica

Carlos Tiburski

APOIO

OPERAMOS
» Na captação de financiamentos (BNDES),

para expansão e implantação de empresas
Atende todos os bairros

ÔNIBUS ESCOLAR PREFIXO 046

Aqui conforto, qualidade e
segurança andam juntos
Paulo - 9981.9164 / Nereu - 9971.6666

» Na obtenção de Benefícios e Incentivos
Fiscais, Municipal, Estadual e Federal
CONTATO
pvpv@terra.com.br - 51 3621.1101

