Especialização em MBA Gestão de Negócios Sustentáveis

CONCEPÇÃO DO CURSO
Os gestores contemporâneos sofrem pressões do mercado e da sociedade para adequação a uma nova
postura, mais ética e responsável. Portanto é necessário que os gestores transcendam a visão cartesiana
da busca pela maximização do lucro, para comprometer-se com um novo padrão de planejamento, no
qual entendemos a dimensão socioambiental como uma questão estratégica.
Surge agora a necessidade de teorizar uma nova realidade: as organizações preocupadas com o meio em
que atuam, que internalizam os conceitos do Desenvolvimento Sustentável (atuar com inclusão social,
prudência ecológica, a viabilidade econômica) através da adoção da Gestão Sustentável nas suas
operações e em todas as suas relações.
A Gestão Sustentável é a forma de gestão inovadora, ética e transparente com todos os públicos com os
quais a organização se relaciona. Forma essa que estabelece metas compatíveis com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais, respeitando a diversidade e
promovendo a redução das desigualdades sociais.
Entretanto, estudos apontam que poucas empresas atingem um estágio estratégico, no qual a
Sustentabilidade está completamente integrada à visão de negócios e se transforma em vantagem
competitiva. Somente a adoção de um pensamento sistêmico e um olhar estratégico de reposicionamento
com as demandas socioeconômicas contemporâneas possibilitará aos gestores uma análise mais
pertinente das novas demandas da sociedade. Seja a motivação sua sobrevivência, nesse mercado com
novas tecnologias, novos padrões de consumo, concorrência e trabalho, seja por entender sua parcela de
responsabilidade na construção de uma sociedade com menos desigualdades.

OBJETIVO
Formar gestores e líderes aptos a desenvolver nas Organizações uma perspectiva Sustentável a partir do
conhecimento e construção de novos padrões de planejamento, produção e consumo, por meio da
assimilação de metodologias e ferramentas multidimensionais, visando responder às demandas
contemporâneas de forma ética, inovadora e competitiva

TITULAÇÃO
Especialista em MBA Gestão de Negócios Sustentáveis

PERFIL DO EGRESSO
A referida formação profissional proporcionará vivência crítica da realidade no contexto da Gestão

Sustentável, em todos os recortes da Economia (Iniciativa Privada/Indústria, Poder Público, Terceiro Setor
bem como os Negócios de Impacto), desenvolvendo assim, a habilidade de resposta técnica assertiva
perante os cenários, desenho lógico das práticas de ecoeficiência nos processos vinculados; o diálogo
includente com as partes interessadas no radar; assim como o exercício da negociação e gestão de
conflitos socioambientais. Tornando-o capaz de equacionar situações de incertezas bem como estar apto
a liderar e propor soluções inovadoras aos desafios do Mercado nessa perspectiva.

PÚBLICO ALVO
Profissionais graduados nas mais diversas áreas de conhecimento, que necessitam adquirir ou aprofundar
conhecimentos nas áreas de gestão socioambiental, incorporando uma visão estratégica da
sustentabilidade às suas organizações

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Novos Paradigmas de Desenvolvimento

20

Modelagem Cognitiva Sistêmica

20

Ética, Governança e Compliance

20

Políticas Públicas, Meio Ambiente e Legislação

20

Responsabilidade Socioambiental

20

Gestão Estratégica da Sustentabilidade

20

Mercado de Serviços Ambientais

20

Inovação e Sustentabilidade

20

Negócios com Proposito e Impacto Sócio Ambiental

20

Cidades Sustentáveis

20

Ferramentas e Certificações para Novos Mercados

20

Balanço Social e Materialidade

20

Perícia e Auditoria Ambiental

20

Mediação e Solução de Conflitos Ambientais

20

Tópicos Especiais

20

Gestão de Riscos e Planejamento Contingencial

20

EIXO COMUM*

Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

TOTAL

365h

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários.

SOBRE O CURSO
Carga horária:

365 h/a

Periodicidade:

Quinzenal

Horário:

Sábado: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 440,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 264,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Tatiana Carvalho De Oliveira – Especialista (Mestranda Uneb/Gestec)
Lattes http://lattes.cnpq.br/1411272791684786

Mais informações, @ Fale com o coordenador

