As duas melhores Instituições de Ensino Superior da Bahia (FAN e UNEF) se uniram para oferecer um
programa de Pós-Graduação que lhe prepare para enfrentar e vencer todos os desafios do mercado, com
competência para ocupar os melhores cargos em sua carreira profissional.
A PÓS-NOBRE conta com uma equipe de coordenadores e professores, mestres e doutores, com grande
experiência profissional, trazendo a realidade prática de cada área para dentro da sala de aula. Além disso, os
cursos dispõem de experiências realísticas em empresas, obras, escritórios, clínicas e hospitais enriquecendo o
conhecimento e o network.
Reconhecidas pela credibilidade, por ser destaque no RUF (Ranking Universitário Folha de São Paulo), no
Guia do Estudante (Editora Abril) e ter excelentes conceitos no MEC, a FAN e a UNEF dispõem da melhor e
maior estrutura em laboratórios, unindo tecnologia e inovação para promover uma educação diferenciada.

GESTÃO EMPREENDEDORA E LIDERANÇA
Este curso visa habilitar o profissional a gerenciar e realizar mudanças em organizações conforme uma
perspectiva arrojada e, de tal modo, administrar a exploração continuada de novas oportunidades de negócios.
Além de capacitar empreendedores a desenvolver estratégias para ambientes de crescente competitividade,
qualidade e produtividade e ainda preparar planos de gestão dos recursos táticos do composto de Gestão
Estratégica de Pessoas aplicáveis às empresas ou a empreendimentos próprios.
• Ideal para desenvolver visão estratégica dos negócios.
• Oferecer instrumentos, permitindo ao participante uma maior eficiência no processo decisório.
• Desenvolver a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área de
administração.
• Desenvolver habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança.
• A inovação e a habilidade de empreender são cada vez mais decisivas para o sucesso das mais diversas
empresas, contribuindo também para o desenvolvimento do país.
PÚBLICO-ALVO
Profissionais interessados na área da gestão, organização empresarial, liderança, gestores, analistas e
empreendedores. Profissionais com formação em diversas áreas estão aptos ao curso, visto que possui uma
visão geral de uma empresa.

INFORMAÇÕES GERAIS

DIFERENCIAIS

• Pós-Graduação presencial;

• Metodologia baseada em projetos;

• Carga Horária: 400 h/aula;

• Aulas realísticas;

• 18 meses, mais TCC;

• Planejamento e Gestão de Carreira;

• Disciplinas: presenciais e 3 disciplinas a distância;

• Módulos opcionais para docência

• Local: UNEF - Av. Luís Eduardo Magalhães. S/N. Bairro Subaé;

do ensino superior;

• Aulas: Quinzenais (aos sábados).

• Promoção de Network.

GESTÃO EMPREENDEDORA E LIDERANÇA
LATO SENSO

DISCIPLINAS
• Unidade de Aprendizagem Virtual
• Gestão Estratégica de Carreira Profissional
• Metodologia da Pesquisa
• Fundamentos do Empreendedorismo e Mente Empreendedora
• Redes de negócios: Ambiente Econômico, Gestão Estratégica, Economias compartilhadas,
Plano de Negócios, Ciclo de Gestão PDCA;
• Direito Empresarial: Trabalhista, tributário e comercial;
• Gestão de Marketing, Marketing Digital e Pesquisa de Mercado;
• Gestão de Operações, Processos e Qualidade;
• Gestão de Pessoas: Competitividade, Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance;
• Gestão Financeira, Fontes de Financiamento e Capital de Risco;
• Gestão de Informação Gerencial e Tomada de Decisão;
• Gestão da Inovação: A Chave da Sobrevivência, Negócios Escaláveis e Impacto Social;
• Trabalho de Conclusão de Curso

OPTATIVAS
• Didática e Metodologia do Ensino Superior
• Novas Tecnologias de Aprendizagem e Mediação Pedagógica no Ensino Superior
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