MBA EM DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E GESTÃO DE EQUIPES DE
ALTA PERFORMANCE
Carga horária:

408 h/a

Periodicidade:

Mensal, sendo um encontro por mês de quinta-feira a sábado

Horário:
Local:

Quinta e sexta: das 18h40 às 22h10
Sábado: das 8h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h40
Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 480,00
Verifique política de descontos e condições especiais na página
Descontos no site.

Objetivos:

O Curso tem como objetivo principal contribuir para a formação de
Gestores de pessoas para atuar nas diversas áreas das organizações
públicas, privadas e não-governamentais, capacitados para gerir
competitiva e criativamente o maior capital das organizações
modernas.
O objetivo fundamental do curso é o de formar um profissional com:
(a) capacidade de liderar; (b) capacidade de aplicar conhecimentos em
circunstâncias novas e não familiares, por um entendimento conceitual
de disciplinas relevantes; e, (c) capacidade de adaptar e inovar para
lidar com eventos imprevistos e gerenciar ambientes em
transformação.
O curso desenvolverá em seus participantes habilidades que os
tornem aptos a compreender uma nova e desafiante dinâmica
gerencial, alicerçada em paradigmas que se constroem (e
reconstroem) a cada dia.
O curso tem como compromisso possibilitar aos participantes uma
visão atualizada e profunda sobre os mais modernos e avançados
conceitos, técnicas e instrumentos de gestão e desenvolvimento de
equipes, imprescindíveis para a evolução na carreira profissional. É
um programa de educação voltado para a formação de líderes,
gestores de equipe e pessoas, que se diferenciam pela sua
capacidade de analisar a realidade organizacional na qual atuam e
propor soluções inovadoras para os modelos de gestão de suas
empresas.

Público-alvo:

Profissionais (executivos, gerentes e dirigentes) que liderem equipes e
queiram desenvolver o conceito da alta performance.
Profissionais que aspirem a cargos executivos em suas empresas e que
demandem além de experiência profissional, sólidos conhecimentos de
liderança e gestão e desenvolvimento de equipes.
Empreendedores com formação acadêmica em nível superior, que
tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre os
indivíduos e grupos nas organizações, bem como sua articulação de
forma a desenvolver equipes de alta performance.

DISCIPLINA

C/H

Seminário de Integração

04

Planejamento de Desenvolvimento de Carreira Profissional

04

Métodos Quantitativos e Técnicas de Elaboração do Trabalho Científico

10

Ética nas Organizações

20

Economia Empresarial

20

Gestão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial

20

Cultura e Clima Organizacional

20

Gestão Estratégica e Balanced Scorecard

20

Inteligência Emocional e Relações Interpessoais nas Organizações

20

Comunicação Empresarial e Endomarketing

20

Criatividade e Inovação Organizacional

20

Gestão de Projetos

20

Finanças Corporativas: Planejamento Financeiro e Orçamento Empresarial

20

Liderança, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes de Alta Peformance

20

Estratégias de Negociação e Tomada de Decisão

20

Gestão de Conflitos

10

Seleção de Talentos por Competência

20

Gestão de Saúde e Qualidade de Vida

20

O Coaching, Mentoring, Couselling e Storing como ferramenta na Gestão de
Pessoas.
Empreendedorismo, Inovação em Gestão de Pessoas e o desenvolvimento da
empregabilidade.
Diagnóstico e Consultoria em Gestão e Desenvolvimento de Equipes de Alta
Performance
Metodologia de Pesquisa e Projeto Final de Curso

20

TOTAL
Disciplinas opcionais*:
Metodologia do Ensino Superior
*Obs.: a oferta destes cursos depende de um quorum mínimo de inscritos.

20
20
40
408

20

