MAIORES INFORMAÇÕES
COORDENAÇÃO

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão
(75) 3182-3196 / 3182-3182
nupefsss@hotmail.com

Prof.ª. Ms. Rejane Viana Sales Marcolin
Contato: (75) 99915-7330

Matrícula - R$ 200,00
Mensalidade- R$ 280,00

CORPO DOCENTE
Composto por Doutores, Mestres e
Especialistas.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CARGA HORÁRIA

Irmã Izabel Assis Batista

PÓS-GRADUAÇÃO
MBA Executivo em Gestão
Estratégica de Negócios

Diretora Geral

450 (quatrocentas e cinquenta) horas.
Vice-Diretora

Irmã Geidvan Rocha Ramos
HORÁRIO
Turmas aos domingos, das 8h às 12h20min
e das 13h30min às 16h50min (quinzenal)
Obs.: Duas vezes por mês.

Diretor Acadêmico
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Prof. Joilson Romanci Severo Borges
Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Extensão e
Pós-Graduação

Prof.ª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo

INÍCIO DAS AULAS
2018.2
www.fsssacramento.br
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MBA Executivo em
Gestão Estratégica
de Negócios
JUSTIFICATIVA
O curso de MBA Executivo em Gestão Estratégica
de Negócios, visa preparar e aprimorar proﬁssionais
para assumir a gestão empresarial de empresas
industriais, comerciais e de serviços, sem descuidar
dos aspectos operacionais das áreas. Enfatiza os
principais e modernos temas que permeiam as
gestões ﬁnanceira e controle, estratégica e de
negócios.
A grade curricular do curso MBA Executivo em
Gestão Estratégica de Negócios visa desenvolver
habilidades e competências para que o proﬁssional
enfrente os desaﬁos empresariais decorrentes das
constantes mudanças de cenários, gerenciando os
recursos, cada vez mais escassos, utilizando-se de
estratégias que permitem a criação de vantagens
competitivas.
Ao ﬁnal do curso, o aluno terá obtido as
ferramentas necessárias para se tornar um líder
empreendedor, tanto no ambiente da organização em
que atua quanto no desenvolvimento de seu próprio
negócio.

OBJETIVOS

ESTRUTURA CURRICULAR

Desenvolver uma visão global e integrada das
atividades empresariais, com apurada capacidade
analítica e foco na criação de valor para a empresa.
Ÿ Formar especialistas habilitados a militar na área
da gestão estratégica de negócios, com base
técnica e conhecimentos administrativos,
comprometidos com a ética proﬁssional, a
sociedade de mercado e os deveres da cidadania.
Ÿ Apresentar a gestão empresarial como área de
atuação proﬁssional especializada e de
aprimoramento técnico, ético e acadêmico,
pautada pela sustentabilidade empresarial (triple
bottom line) e busca contínua de inovação.
Ÿ Atualizar o proﬁssional, pondo-o em dia com as
novas soluções elaboradas pela teoria
especializada.
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PÚBLICO ALVO

Ÿ
Ÿ

O curso destina-se a proﬁssionais graduados que
desejam obter sucesso no mundo dos negócios e
necessitem de uma formação ampla em Gestão
empresarial, utilizando instrumentos da gestão de
negócios para incrementar suas carreiras, bem como
os que desejam ampliar as competências com vistas à
consecução dos resultados empresariais.
Constituem ainda público alvo do curso, os
Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores,
funcionários de departamentos, Consultores,
Prestadores de Serviços que estejam interessados na
temática.
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Gestão e Planejamento Estratégico;
Liderança e Gestão de Pessoas em Ambientes
Competitivos;
Empreendedorismo e Plano de Negócios (Business
Plan);
Negociação e Gestão de Conﬂitos;
Governança Corporativa, Ética e Responsabilidade
Social;
Gestão da Qualidade e Processos (e Certiﬁcações);
Gestão de Projetos;
Logística Empresarial;
Finanças Corporativas;
Contabilidade para Executivos;
Gestão Estratégica de Custos e Formação de
Preços;
Direitos dos Negócios;
Planejamento Tributário;
Economia Empresarial;
Gestão e Planejamento de Marketing;
Gestão de Serviços e Endomarketing;
Gestão Estratégica de Vendas;
Comunicação Empresarial;
TCC.

