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PORQUE FAZER MBA
EM COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL?
“Yes, we can (Sim, nós podemos).”
Barack Obama

O MBA em Comunicação Organizacional

Objetivos: Capacitar e qualificar profissionais

contribui para o desenvolvimento de

para as atividades e funções relacionadas à

profissionais com capacidade para pensar

gestão corporativa;

estrategicamente e utilizar de forma eficaz as
modernas ferramentas e técnicas para criar e

• Preparar gestores e empreendedores para a

implementar as melhores estratégias

tomada de decisões;

organizacional para as empresas.

• Oferecer a profissionais e empresários uma
visão sistêmica e empreendedora da gestão

Desenvolver habilidades de gestão e

organizacional de forma a qualificar

competências de liderança, o aluno adquire e

profissionais e empreendedores para uma

aprimora competências funcionais, habilidades

gestão voltada para o mercado globalizado e

gerenciais e visão estratégica de negócios a fim

com foco em resultados sustentáveis e de longo

de que possa atuar na integração da gestão com

prazo, garantindo a perenidade das

o desenvolvimento organizacional da empresa.

organizações;
• Promover e incentivar uma gestão inovadora

O curso é direcionado a egressos em cursos de

e atualizada.

gestão como Administração de Empresas,
Marketing, Recursos Humanos e áreas afim,

Atuação na liderança organizacional, ampliando

que tenham interesse em aprofundar seus

a visão estratégica para aprimorar a capacidade

conhecimentos acerca da Comunicação

gerencial e diretiva.

Organizacional.

“Se alguém lhe disser que nunca vai
conseguir, apenas diga: Se errar, aprendo,
mas se eu acertar, te ensino. ”
Silvio Santos
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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

Comportamento Organizacional
Negociação e Gestão de Conflitos
Comunicação e Gerenciamento de Pessoas
Criatividade e inovação organizacional Marketing estratégico
Gestão do conhecimento e Aprendizagem Organizacional
Liderança Estratégica com Ênfase em Pessoas
Endomarketing e Comunicação Interna
Planejamento Estratégico
Sistemas de Informação

PGC
PROGRAMA

ATÉ 100 H
OPCIONAIS

DE GESTÃO CONTINUADA
Durante o curso o aluno IFPG Unifil Goiânia
de MBA em Comunicação Organizacional
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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CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado

DO COMUM AO
EXTRAORDINÁRIO
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