GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO COM LINHA DE
FORMAÇÃO EM SEGUROS E PREVIDÊNCIA
RJ – 2020

Prezado (a) Sr. (a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa
de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa do Curso de Graduação em Administração com Linha de
Formação em Seguros e Previdência da Escola Nacional de Seguros. Nele você encontrará
todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local
e procedimentos para efetivação de sua matrícula. O valor do investimento encontra-se em um
anexo específico.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o processo seletivo para o curso de Administração
da Escola será realizado através de vestibular, realizado no dia 28 de julho de 2018. As inscrições
estão abertas e deverão ser realizadas através do site da Escola. Outras formas de ingresso, são
a nota do ENEM, transferência externa e portadores de diplomas.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR
WWW.PROFISSAOSEGURA.COM.BR
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS
Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de
seguros através da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A
Instituição atende às necessidades dos profissionais brasileiros através da educação continuada,
ajudando-os a enfrentar um mercado com forte competitividade.
Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro
ao oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e
promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com
instituições de ensino do Brasil e exterior, através de convênios de cooperação técnica.
Com sede no Rio de Janeiro, ela conta com outras 9 Unidades para manter o elevado padrão de
qualidade de ensino e ratificar sua condição da maior e melhor Escola de Seguros do Brasil.
Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar,
no Rio de Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e
Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, ela confirmou seu
comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando
cada vez mais complexo.
JUSTIFICATIVA
O mercado de seguros arrecadou R$ 239 bilhões em 2016, incluindo seguros, previdência aberta
e capitalização. Comparando com outros países, notadamente nos grandes centros econômicos,
o setor de seguros pode e deve crescer muito mais e o mesmo deve acontecer com o segmento
de resseguro, impulsionado pela mudança ocorrida em 2007, quando ocorreu a flexibilização do
monopólio estatal no setor e a admissão de novos concorrentes.
Estima-se que, com um mercado de seguros forte e com a nova realidade que rapidamente
ocorrerá com a transformação pela qual o setor de resseguros vem passando, será cada vez
maior a demanda por profissionais especializados, com conhecimento necessário para negociar e
tomar decisões em um ambiente globalizado.
Este é um dos principais desafios a ser enfrentado pelo mercado nos próximos anos.
Com essas visões, o Curso de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência
oferece uma formação geral, sólida e integral na área da Administração ressaltando aspectos
relevantes da gestão de seguros e previdência. O objetivo principal é a formação de um
profissional com sustentação cientifica, postura reflexiva, qualificados para o exercício técnico e
profissional em Administração. Almeja-se a conquista de um profissional adaptável e com
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suficiente autonomia intelectual, capacitado para a busca contínua de conhecimentos após a
graduação, e comprometido com as transformações sociais.
OBJETIVOS GERAIS
O curso de Graduação em Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência tem
como objetivo geral capacitar recursos humanos em nível de graduação para atuar na gestão de
empresas, instituições financeiras, companhias seguradoras, entidades de previdência e
capitalização, corretoras de seguros e demais organizações que necessitem de profissionais nas
atividades de gestão.

Considerando que as empresas do segmento de seguros, para se manterem competitivas,
necessitam de profissionais qualificados para criar, planejar, organizar, coordenar, e gerenciar
situações de risco, utilizando novas tecnologias disponíveis e, principalmente, que tenham
capacidade para gerir negócios e desenvolver planejamento estratégico, embasado em pesquisas
de mercado específicas para o setor, o presente Curso visa à formação de profissionais com
responsabilidade social e competência técnica, teórica e prática para atuarem na área de
Administração.

Para tanto, o curso tem proporcionado oportunidades de formação qualificada, voltada para os
campos do saber que se identificam com as técnicas atualizadas de análise, administração e
avaliação em riscos e seguros. Também é objetivo do curso, oferecer uma contribuição efetiva à
produção e à sistematização do conhecimento, às técnicas e aos métodos de desenvolvimento
do mercado de seguros na área empresarial.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais em busca de aprimoramento e crescimento profissional e que estejam interessados,
através da graduação, desenvolver conhecimentos e aprimorar a capacidade de liderar pessoas,
desenvolvendo projetos e sistemas nas organizações. Profissionais que estejam atuando ou
desejem atuar em:











Seguradoras;
Resseguradoras;
Corretoras de Seguros;
Corretoras de Resseguros;
Agências Reguladoras;
Empresas de Auditoria com Foco no Mercado de Seguros;
Federações do Mercado de Seguros;
Mercado Financeiro;
Fornecedores de Produtos e Serviços para o Mercado de Seguros;
Empresas Consumidoras de Produtos de Seguro.
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ESTRUTURA CURRICULAR
A organização curricular contempla conteúdos que revelam inter-relações com a realidade
nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua
aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da utilização de tecnologias
inovadoras.
GRADE CURRICULAR POR PERÍODO DO CURSO
PRIMEIRO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Introdução à Informática

40

Fundamentos do Direito Público e Privado

40

Comunicação Empresarial

80

Teoria Geral de Seguros

80

Contabilidade Básica

80

Filosofia, Ética e Responsabilidade Social

40

Gestão de Pessoas

40

Oficina de Nivelamento – Português e Matemática

40

SEGUNDO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Matemática Aplicada

80

Modelos de Previdência Complementar

40

Gestão Estratégica de Seguros

80

Direito Aplicado ao Seguro

40

Gestão de Risco

40

Seguro de Pessoas, de Saúde e Planos de Saúde

40

Gestão Empresarial

80

Seguro DPVAT

40
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TERCEIRO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Economia, Mercado, Reservas e Solvência

80

Matemática Atuarial

80

Pulverização de Riscos (Cosseguro, Resseguro e Retrocessão)

40

Seguros de Automóveis, Transportes, Cascos Marítimos e
Aeronáuticos

80

Seguros de Riscos Patrimoniais - RN, RO e Ramos Diversos

40

Seguros de Riscos de Engenharia, Riscos Financeiros, Crédito e
Garantia

40

Seguros de Responsabilidade Civil

40

Oficinas de Apresentação

40

QUARTO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Gestão Comercial de Seguros

40

Gestão de Operações Empresarias

80

Tomada de Decisão em Seguros

40

Matemática Financeira

40

Estatística

80

Perícia e Regulação de Sinistros

40

Gestão de Marketing

80

Macroeconomia

80

QUINTO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Cálculo

80

Microeconomia

40

Jogos de Empresas

40

Métodos Quantitativos

80
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Modelos de Gestão

80

Gestão do Conhecimento, Liderança e Comportamento
Organizacional

80

SEXTO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Empreendedorismo

80

Gestão da Cadeia de Suprimentos

80

Orçamento Público e Empresarial

80

Administração de Projetos

40

Administração Financeira

80

Tópicos Especiais em Seguros

40

SÉTIMO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Análise e Demonstrativos Financeiros

40

Negociação e Mediação

40

Pesquisa Operacional

40

Direito Empresarial

40

Contabilidade Gerencial e de Custos

80

Metodologia da Pesquisa Científica

40

Administração de Sistemas da Informação

40

Gestão Estratégica

80

OITAVO PERÍODO
Disciplinas

Carga Horária

Legislação Trabalhista e Previdenciária

40

Governança Corporativa

40

Comercio Exterior e Relações Internacionais

40
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Mercado Financeiro

40

Projeto Integrador

80

Gestão Contemporânea

40

Ciências Sociais

40

AVALIAÇÃO
A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, por meio de frequência e aproveitamento

aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas
do curso.
São critérios para aprovação na disciplina:
Alcançar o mínimo de frequência igual a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas previstas no
regime presencial; e obter grau numérico igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética entre
Av1 e Av2. Essa média (M) será calculada por meio da seguinte fórmula:

M= (AV1 + AV2) / 2
O aluno que não alcançar o desempenho exigido, caso tenha obtido média abaixo de 3,0, será
considerado reprovado por média. Se obtiver média entre 3,0 e 5,9, deverá realizar prova final
(PF). A média para aprovação na PF é 5,0 (resultante da soma da média semestral com a nota
da prova final dividido por dois).

MF = (M + PF) / 2
Independentemente dos resultados obtidos nas avaliações, é considerado reprovado o aluno que não obtiver
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. A
verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do professor.

INVESTIMENTO
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO COM LINHA DE FORMAÇÃO EM SEGUROS E
PREVIDÊNCIA
INVESTIMENTO

Mensalidade

R$ 885,00

As aulas acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 18h20 às 22h30.
As mensalidades deverão ser pagas por meio de boletos bancários, emitidos pelo aluno, após a
matrícula, através do nosso site: www.ens.edu.br.
O vencimento das mensalidades do curso será todo dia 15 (quinze).
O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno, ocorrerá antes do início do
semestre, obedecerá ao disposto no contrato.
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