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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 LIDERANÇA 
 E COACHING 



§ Relacionamento Interpessoal

§ Liderança para equipes de sucesso

§ Desenvolvimento de equipes de alto 

desempenho

§ O líder coach

§ Orientação de carreira com coaching

§ Ferramentas e técnicas de coaching

§ Gestão e mediação de conflitos

§ Retenção de pessoas

§ Avaliação de desempenho e gestão por 

competências

§ Jogos de Competências Empresariais

§ Fundamentos da Pesquisa Científica

§ Desenvolvimento e Gestão de Projetos

§ Projeto de conclusão de curso

§ Seminário internacional – Universidade 

Mayor del Chile (Opcional)

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

Muitas pessoas ocupam cargos de liderança 

por terem se destacado em funções 

exercidas anteriormente. Mas quando 

promovidas a líderes em seu setor ou até 

mesmo a diretores não obtêm o mesmo 

sucesso, por não terem a qualificação 

adequada para a função. Por outro lado, são 

crescentes os resultados positivos 

alcançados pelos profissionais orientados 

por um Coach Profissional.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Executivos, profissionais com formação 

superior que ocupem funções gerenciais ou 

que pretendem, no futuro, ocupar cargos de 

liderança em organizações privadas ou 

públicas.

Contribuir no desenvolvimento de 

competências técnicas e comportamentais 

capazes de despertar e inspirar talentos e 

líderes, além de potencializar ambientes para 

alcançar elevado desempenho das equipes nas 

mais diversas organizações.

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 (13 meses de aulas 

presenciais e o restante para conclusão do 

projeto de conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 360 horas/aula

§ Modalidade: Presencial

§ Aulas: Quinzenais - sextas-feiras das 17:30 

as 22:00 e sábados das 08:00 às 17:00

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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