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1. MBA EM RECURSOS HUMANOS 

O Curso de MBA em Recursos Humanos tem como objetivo capacitar o aluno nas áreas 

afins de Recursos Humanos como, Gestão de Pessoas, Recrutamento e Seleção, 
Treinamento e Desenvolvimento, Gestão de Competências, entre outros, para uma 

visão gerencial do departamento e capacitação executiva. 
A metodologia é estruturada para promover a constante e crescente absorção dos 

conhecimentos acadêmicos aplicados ao mundo corporativo com aulas práticas 
preparadas para propiciar a troca de experiências e opiniões com professores 

executivos e outros profissionais, através discussões de casos, trabalhos em grupo e 
realização de exercícios práticos para facilitar o aprendizado, absorção do conteúdo e 
principalmente transformar conhecimento em competências. 

O Curso de MBA em Recursos Humanos possui carga horária de 360h distribuídas em 
suas áreas para uma melhor especialização e visão sistêmica e global dos temas, 

ressaltando a prática em sala de aula e o aperfeiçoamento da ferramenta de Gestão e 
Empregabilidade. 
 

2. EMENTAS 

1 – Liderança  

A diferença entre ser cheque e Líder. Na era das pessoas, onde o capital humano faz 

toda a diferença nas organizações, saber liderar equipes, inclusive de gerações 
diferentes, é um dos maiores desafios de todas as organizações. Neste contexto os 

alunos vão estudar todas as mais modernas estratégias de Liderança 

2 – Recrutamento de Equipe 

Todo bom gestor tem que ter como uma das principais competências a capacidade de 
formar times motivados, vencedores, complementares e multidisciplinares. Face a isto 

vamos dar uma visão de como o gestor, que nem sempre domina as técnicas de 
entrevistar, deve se comportar para montar a sua equipe 

3 – Comunicação Interna  

Comunicação interna ou endocomunicação é explicada como sendo as interações, os 
processos de troca e relacionamentos dentro de uma empresa. É fundamental, pois 
estimula a circulação de informações e o conhecimento entre os colaboradores. Neste 

módulo, serão abordadas as principais ferramentas para uma comunicação interna 

eficiente. 

4 – Negociação 



 
O momento mágico do processo de Vendas é a Negociação. Apesar de negociarmos 
quase 90% do nosso tempo na vida, no mundo corporativo é onde esta ferramenta 

precisa ser aplicada de maneira extremamente efetiva. Vamos apresentar metodologias 
de Negociação para que o aluno possa aplicá-las de maneira eficiente em todas as 
situações onde houver necessidade em sua atividade profissional. 

5 – Apresentações Eficazes 

Todos os profissionais do mundo corporativo tem demanda de algum tipo de 
apresentação para os stakeholders, e por conta disto precisam ter técnicas apuradas e 

especificas para que este momento seja bem aproveitado e compreendido por todos.  

6 – Gestão de Ativos 

A gestão de ativos consiste em boas práticas que podem ser utilizadas pelas 
organizações em seu processo de controle de ativos e que buscam alcançar um 
resultado desejado e sustentável. O IAM (Institute of Asset Management) define Gestão 
de Ativos como sendo a ação coordenada de uma organização para realizar valor com 
seus ativos. 

7 – Governança Corporativa  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 
interessadas. 

8 – Gestão de Crise 

A gestão de crises é um processo amplo e que envolve todas as áreas da empresa e 
seus respectivos gestores. Em situações como essa, cria-se um comitê e indica-se um 

líder, que irá coordenar a equipe durante a emergência. Esse grupo irá definir quais os 
próximos passos que serão tomados, seja na área de comunicação, jurídica, segurança 

do trabalho, suprimentos, etc 

9 – Ética e Responsabi l idade Social   

Reflete sobre o bem e o mal, o que é certo ou errado, e procura responder, por 
exemplo, se os fins justificam os meios ou se os meios é que justificam os fins. Dentro 
desse contexto, as organizações, que são feitas e lideradas por pessoas, precisam fazer 

a mesma reflexão. Responsabilidade Social é a Norma internacional moderna, a 
responsabilidade social tem como objetivos básicos aprimorar o bem-estar e as 
"condições globais de trabalho" - como tratamento leal, ambiente adequado, 
remuneração justa, e outras - no ambiente corporativo, e avaliar a cadeia produtiva 

(stake holders) sob a ótica da responsabilidade social. 

10 – Funcionário Empreendedor  



 
Os empreendedores dentro da organização possuem características muito 
diferenciadas e vem merecendo a atenção dos grandes executivos na descoberta destes 

talentos. Algumas características são básicas e essenciais como Boa Capacidade de 
Liderança, Disponibilidade em Assumir Riscos, Independência e Criatividade, 
Originalidade e Energia para Criação. Necessidade constante de auto-realização e 
Dinheiro como principal medida de desempenho. Orientação direcionada para 
resultados 

11 – Planejamento de Carreira  

O plano de carreira funciona como um guia elaborado entre o funcionár io e a empresa, 
onde o colaborador irá identificar o momento em que se encontra, quais são seus 

objetivos profissionais e quais passos são necessários para atingir seus sonhos. Tendo 
metas definidas, o colaborador saberá exatamente o que deverá fazer para alcançar 
seus objetivos, além de saber quais posições ele pode conseguir dentro da empresa em 
que trabalha. 

12 – Recolocação 

Dirigido a executivos em fase de transição, o Programa de Outplacement assessora 
sobre os rumos da carreira e a identificação de novas oportunidades. Com metodologia 
própria, ferramentas inovadoras e uma equipe de Business Inteligence especializada, o 
profissional amplia o seu leque de opções, conforme suas competências e o seu perfil 
na escolha do próximo passo, seja como consultor, executivo, empreendedor, 
acadêmico ou membro de conselhos consultivos. 

13 – Mapeamento de Competências e Coaching  

Mapear competências significa identificar as competências técnicas e comportamentais 
necessárias a cada cargo, área ou mesmo a todos os colaboradores da organização, 
imprescindíveis para o atingimento das estratégias da empresa. 

14 – Empresas-Alvo, CV e Mídias Sociais 

O trabalho de coaching inicia-se criando uma meta desejada pelo cliente, e essa meta 

pode abranger as mais diversas áreas e normalmente não existe um tempo 

determinado para esse objetivo ser atingido e tem o objetivo de ajudar profissionais de 
qualquer área a maximizar seu potencial e trazer mais resultados para sua empresa ou 

para o próprio desenvolvimento do seu trabalho. 

15 – Netwoking 

Networking não é simplesmente conhecer pessoas, mas sim conhecer pessoas que 
saibam o que você faz bem profissionalmente e que tenham relevância no mercado em 

que você está inserido. E precisa ser uma relação de troca, uma via de mão dupla, para 
poder ampliar a sua base de contatos. 

16 – Técnicas de Entrevistas 



 
Momento chave de uma recolocação, nem todas as pessoas são efetivamente 
preparadas na maneira correta de se comportar numa entrevista. Neste tema vamos 

dar dicas importantes para os alunos estarem preparados para uma promoção ou um 
cargo numa nova empresa. 

17 – O Papel  do Executivo de RH 

Esta aula inaugural do Módulo Funcional tem como objetivo dar aos alunos uma visão 

completa de todas as ferramentas, conhecimentos e atitudes que um Executivo de RH 
precisa ter para liderar uma equipe. 

18 – Desenvolvimento Organizacional  

Toda organização deve ser estruturada e dinamizada em função das condições e 

circunstâncias que caracterizam o meio em que opera. Esse fator é importante, pois a 
existência e a sobrevivência de uma empresa dependem do modo pelo qual ela se 
relaciona com o meio, ou seja, com tudo o que faz parte da organização, desde as 
pessoas até os processos. 

 

19 – Recrutamento e Seleção 

O recrutamento é a captação de pessoas para atender as demandas da empresa, e 
pode ser interno ou externo. O objetivo do recrutamento é identificar as pessoas 
qualificadas e com potencial adequado para atender as necessidades do cargo a ser 
preenchido na organização.  

20– Gestão de Mudanças 

A gestão de mudanças corresponde a um processo de estudo e reinvenção (ou 
reestruturação) da cultura, estratégia e estrutura organizacional e, até mesmo, dos 

processos internos de uma empresa. Nos dias de hoje, a mudança é um fenômeno 
descontínuo rápido e imprevisível, motivo pelo qual os gestores devem estar 

preparados para responder às incertezas do seu meio de atuação. 

21 – Formação e implantação de times multi funcionais  

A formação de grupos multifuncionais é uma das ferramentas adotadas por muitas 
empresas para otimizar processos da organização. Nesse contexto, a companhia cria 
times de funcionários de departamentos diferentes com o objetivo de inovar processos, 

resolver problemas de ordem técnica ou comportamental, treinar um novo software, 
por exemplo, ou outras ações que demandem conhecimentos interdisciplinares. 

22 – Gestão de Equipes de Alto Desempenho 

Gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação de 
habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de 



 
administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 
organizações. 

23 – Gestão por Competências 

Gestão por competências refere-se às competências humanas necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, seja individual ou das equipes, e que são cr íticas para o 
alcance do sucesso empresarial. A competência relacionada ao desenvolvimento do 

trabalho é focada no conhecimento, habilidades e atitude das pessoas e refere-se, 
basicamente, ao pensar, ao fazer e ao ser. 

24 – Consultor ia Interna em RH 

Nesta disciplina, ao aluno conhecerá o conceito de consultoria interna por meio da 

implantação de novos sistemas de gestão. O objetivo é entender como ocorre o 
processo de consultoria interna de recursos humanos, mudança que redefine o papel 
do RH e das gerências implantadas pelo novo modelo. Além disso, o aluno aprenderá 
como definir as novas atribuições e perfis, e entender os motivos pelos quais algumas 
empresas resistem em utilizar consultoria interna. 

25 – Orçamento em RH 

Em plena era do conhecimento, o capital humano é a base da excelência empresarial. A 
capacidade e a sobrevivência das empresas dependem de pessoas que valorizem o 
desenvolvimento tecnológico, os processos de mudança e os fatores que fazem parte 
da globalização. O planejamento orçamentário de recursos humanos providencia, de 
forma inesgotável, valores e talentos humanos capazes de formar o cérebro e o sistema 

nervoso da empresa moderna. 

26 – Educação Corporativa  

Para que as organizações modernas possam se preparar para enfrentar a competição 
nos padrões da nova configuração internacional é imprescindível uma revisão urgente 

na gestão de recursos humanos. Este é considerado o principal desafio à gestão de 
pessoas: gerar resultados que enriqueçam o valor da organização para clientes, 

investidores e funcionários. E uma educação corporativa será fundamental nesse 

processo, pois representa a energia geradora de sujeitos modernos, capazes de refletir 
criticamente sobre a realidade organizacional, de construí-la e modificá-la 

continuamente em nome da competitividade e do sucesso. 

27 – Qual idade de Vida no Trabalho 

A qualidade de vida no trabalho é um aspecto importante nas organizações, pois 
proporciona uma maior participação por parte dos funcionários nos assuntos da 

empresa. É esse quesito o responsável por criar, também, um ambiente de integração 
entre superiores e colegas de trabalho, e com o próprio ambiente profissional, visando 
sempre à compreensão das necessidades dos funcionários. A importância desse módulo 



 
no MBA em RH estratégico é mostrar a importância do bem-estar do trabalhador e da 
eficácia organizacional para que a empresa alcance a qualidade de vida no trabalho.  

28 – Ética nas relações de trabalho 

A ética é a área da Filosofia que estuda os valores morais. Reflete sobre o bem e o mal, 

o que é certo ou errado, e procura responder, por exemplo, se os fins justificam os 
meios ou se os meios é que justificam os fins. Dentro desse contexto, as organizações, 

que são feitas e lideradas por pessoas, precisam fazer a mesma reflexão. 

29 – Remuneração 

Devido às profundas transformações pelas quais as empresas estão passando, com a 
utilização de formas modernas de organização do trabalho, é essencial que utilizem 

novos modelos de remuneração. É preciso levar em consideração as 
multifuncionalidades dos funcionários e a diminuição dos níveis hierárquicos nas 
organizações. Esses fatores provocaram uma mudança nos processos de remuneração, 
que levam mais em consideração as descrições de atividades e a definição das 
responsabilidades de cada colaborador. 

30– Relações de trabalho e Sindicais  

As atividades desenvolvidas na área de Relações Sindicais são essenciais para estreitar 
as empresas e o sindicato dos trabalhadores. O objetivo desta disciplina é priorizar as 
ações promovidas na empresa, servindo de parâmetros para as negociações coletivas, 
assim como nas tratativas individuais entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. 
 

31– Comunicação Interna  

Comunicação interna ou endocomunicação é explicada como sendo as interações, os 

processos de troca e relacionamentos dentro de uma empresa. É fundamental, pois 
estimula a circulação de informações e o conhecimento entre os colaboradores. Neste 

módulo, serão abordadas as principais ferramentas para uma comunicação interna 
eficiente. 

32 – Retenção de Talentos 

Um dos temas mais discutidos atualmente no mundo é como as empresas podem 
vencer a "guerra pelo talento", pois, no mundo dos negócios, a retenção dos melhores 

funcionários significa vantagem competitiva. Pesquisas recentes constataram que a 
atração e retenção de talentos é a maior preocupação de 60% dos empregadores e que 
quase dois terços dos executivos entrevistados afirmaram que o assunto está entre os 
três maiores desafios empresariais. Por isso, a importância do módulo Retenção de 

Talentos no MBA em RH Estratégico. 

33 – Responsabi l idade Social  



 
 
Norma internacional moderna, a responsabilidade social tem como objetivos básicos 

aprimorar o bem-estar e as "condições globais de trabalho" - como tratamento leal, 
ambiente adequado, remuneração justa, e outras - no ambiente corporativo, e avaliar a 
cadeia produtiva (stake holders) sob a ótica da responsabilidade social. . 

34 – Planejamento Estratégico  

Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de 
objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta 

as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. 

35 – Planejamento de RH  

Planejar a área de RH hoje é fundamental, pois o ambiente empresarial está, cada vez 
mais, exigente e rigoroso com as organizações. Não há mais espaço para as empresas 
que seguem modelos de gestão antiquados, as mesmas precisam adequar-se às 
necessidades humanas, de uma certa forma integrada, sejam elas clientes, 
proprietários, fornecedores, colaboradores, dirigentes etc. 

36 – Metodologia da Pesquisa e Orientação do Trabalho Acadêmico (EAD)  

TCC é a sigla para Trabalho de Conclusão de Curso, um trabalho acadêmico de caráter 
obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior. É elaborado em 
forma de dissertação, visando a iniciação e envolvimento do aluno de graduação no 
campo da pesquisa científica. 

3. INVESTIMENTO 

 

FORMA DE PAGAMENTO VALOR 

À VISTA 50% de desconto   

24 PARCELAS R$ 398,00 

12 PARCELAS R$ 796,00 

6 PARCELAS R$ 1.592,00 

 

 

 

 

 



 

 
 


