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SUCESSO ! Cursos de Administração e Contábeis recebem equipe
de alunos da UNICAMP e iniciam “JOGOS DE NEGÓCIOS” !
Os cursos superiores em Administração de Empresas e Ciências Contábeis UNIFIA lançaram na data de 05 de
agosto o evento “Jogos de Negócios”. A ação corresponde ao cumprimento da carga horária do 8º semestre
dos cursos, onde os alunos são inseridos em um ambiente virtual e precisam tomar decisões sobre todas as
áreas envolvidas nos processos de gestão empresarial como Finanças, Recursos Humanos, Produção,
Logística, Marketing, etc. O ponto principal está na disponibilização de um recurso de ponta para este
processo educacional, pois o UNIFIA contratou o software SIMULARE (Versão Premium), uma das melhores e
mais completas ferramentas disponíveis no mercado. A disputa será realizada na modalidade intercursos, e ao
final do semestre a equipe vencedora será contemplada com um título de honra ao mérito durante o evento
de premiação dos melhores alunos promovido semestralmente pela Instituição. Neste sentido o UNIFIA
estabelece e consolida sua vantagem competitiva no mercado, prova disto é a vinda de uma equipe da
ESTAT JR - UNICAMP (Empresa Jr do Curso de Estatística), que integrará a disputa com os alunos de
Administração e Contábeis, sendo que ainda haverá a participação dos alunos da Empresa Jr UNIFIA em um
trabalho integrado com os alunos da Unicamp.
A disciplina de
“Jogos de Negócios”
é considerada uma
das mais
importantes junto
aos cursos de
Administração e
Contábeis.

O Prof. Juliano Groppo
apresentou o software e o
formato das dinâmicas

Alunos da Estat Jr – Unicamp com o Coordenador
dos Cursos de ADM e CC, Prof. Ivan Jacomassi.

