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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREAS

ALGUNS CURSOS

Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em 
conformidade com a Resolução 01/2007 

do Conselho Nacional de Educação

§ MBA em Planejamento Tributário

§ MBA em Controladoria

§ Gestão em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional

§ Neuropsicopedagogia

§ Alta Gastronomia com Ênfase em 

Cozinha Oriental e das Américas

§ Gastonomia Vegana

Continue evoluindo na sua carreira. Várias 

opções de cursos nas mais diversas áreas 

para quem deseja se especializar.

§ Direito

§ Engenharia

§ Educação

§ Gestão

§ Gastronomia

 MBA EM GESTÃO 
 DE FROTA 



§ Gestão Empresarial Estratégica

§ Introdução a Gestão de Frotas

§ Gestão para Manutenção de Frota

§ Gestão de Pneus

§ Análise de Custos Operacionais de Veículos

§ Liderança e Desenvolvimento de Equipes

§ Ética

§ Metodologia de Pesquisa Científica

§ Dimensionamento e Planejamento de Frota

§ Custos e Nível de Serviço

§ Roteirização e Programação de Veículos

§ Legislação para o Transporte Rodoviário de 

Cargas

§ Projeto de conclusão de curso

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

Um veículo é um ativo da empresa que está sujeito 

a uma série de riscos. Um excelente gerenciamento 

desse importante ativo, faz com que as empresas 

tornem-se mais competitivas. O MBA em Gestão de 

Frota irá qualificar e preparar os profissionais para 

atender e entender o mercado, buscando soluções 

criativas e inovadoras, mantendo-se sempre 

atualizado, disposto a desafios, mudanças e 

adequações. O Gerenciamento eficaz de Transporte, 

Frota exige Conhecimento, Qualificação e 

Atualização continua, para que o Gestor trabalhe 

com um custo cada vez menor, sem comprometer a 

qualidade e o resultado final da operação.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Profissionais graduados que atuem ou almejem 

atuar como gerentes, executivos, líderes de equipe, 

que circulem na área de Transporte e Frota nas 

organizações.

A gestão de frotas tem o objetivo de gerenciar de 

maneira adequada a frota de veículos de uma 

determinada empresa. Algumas das principais 

funções da gestão de frota é a realização de 

manutenções, definição e acompanhamento de 

rotas, previsão de gastos e distribuição de recursos 

disponíveis, controle de qualidade do serviço e o 

cumprimento de prazos. 

O CURSO

Documentos Necessários:

§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição 

disponível no site

§ Cópia do diploma ou comprovante de 

conclusão de curso de graduação, obtido 

em uma instituição de nível superior 

reconhecida pelo MEC

§ Cópia dos documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF)

§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕES

§ Duração: 18 meses (14 meses de aulas 
presenciais e o restante para realização do 
projeto de conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 420 horas/aula
§ Modalidade: Presencial
§ Aulas: Quinzenais - Sextas-feiras das 18:30 

às 22:00 e aos sábados das 08:00 às 17:40 
ou Segundas e Quartas-feira das 18:30 às 
22:00.

CORPO DOCENTE

O curso é ministrado por professores e 

profissionais com vasta experiência em suas 

áreas de conhecimento, a fim de 

proporcionarem aos alunos o maior índice de 

aprendizagem, sempre alinhando com as 

novidades do mercado de trabalho. 
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