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PORQUE FAZER MBA LIDERANÇA E COACHING
NA GESTÃO DE PESSOAS?
“Não espere por grandes líderes, faça você mesmo pessoa a pessoa.”
Madre Teresa

O MBA em Liderança e Coaching na Gestão de

O curso é direcionado a egressos em cursos de

Pessoas contribui para o desenvolvimento de

gestão como Administração de Empresas,

profissionais que lideram e formam equipes de

Gestão da Qualidade, Processos Gerenciais,

forma eficaz, dentro do ambiente profissional,

Marketing, Recursos Humanos e áreas afim.

a partir das mais modernas ferramentas e
técnicas.

O MBA em Liderança e Coaching na Gestão de
Pessoas permite que profissionais das mais

Aliando habilidades de gestão e competências

diferentes formações acadêmicas possam

de liderança, o aluno adquire e aprimora

expandir a sua atuação nas áreas do

competências funcionais a fim de que possa

conhecimento de gestão, liderança e ampliando

atuar na integração da gestão com o

a visão estratégica para aprimorar a capacidade

desenvolvimento da empresa.

de liderar sua equipe.

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem
metas os sonhos não tem alicerces. Sem
prioridades, os sonhos não se tornam reais. ”
Augusto Cury
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

10 MESES
MBA - LATU SENSU
Com foco na prática de conquiste seu
diploma e esteja preparado para um
mercado de trabalho cada vez mais
competitivo

360H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é preparada em
ambiente on-line e 1 encontro
presencial para que você tenha o
máximo desempenho em seus
estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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Coordenação Unifil

DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS

Prof Ms. Matheus Toledo Bechara
Coordenação IFPG
Prof. Max Schaefer

CARGA HORÁRIA DE 36H CADA MÓDULO
Gestão de Pessoas
Coaching e Mentoring
Programas de Remuneração e Gestão de Benefícios Negociação
e Gestão de Conflitos
Planejamento Estratégico
Ética e Responsabilidade Social
Consultoria em Gestão de Pessoas
Liderança Estratégica com Ênfase em Pessoas
Gestão do conhecimento e Aprendizagem Organizacional
Comportamento Organizacional

PGC
PROGRAMA

ATÉ 100 H
OPCIONAIS

DE GESTÃO CONTINUADA
Durante o curso o aluno IFPG Unifil Goiânia
de MBA em Gestão Empresarial poderá ter
acesso ao conteúdo prático empresarial da
Smart Boss, considerando participação em
workshop´s e cursos de curta duração com
condições especiais.
O principal objetivo é proporcionar
experiência de campo, know how e network
para fortalecer o desenvolvimento do aluno
no mercado de trabalho e/ou
empreendedorismo nos seus negócios.
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+WORKSHOP´S

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Licenciatura
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Cursos "in company"
Cursos on-line
Cursos e-learning
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