
 

MBA em Gestão e Estratégia 

Empresarial 

 

Justificativas  
 
 A oferta do curso visa atender a expectativa de um mercado carente 
de profissionais capacitados e preparados para enfrentar um cenário 
de mudanças constantes. O cenário empresarial vem demonstrando-
se altamente mutável, perante os mais diversos fatores, desta forma, 
faz-se necessário capacitar gestores para que enfrentem o novo 
contexto de forma saudável e alcancem seus objetivos. Perante essa 
situação, torna-se necessário uma constante reciclagem dos 
profissionais ligados à gestão e tomada de decisões, por isso o curso 
Pós-Graduação MBA em Gestão e Estratégia Empresarial propõe aos 
participantes um aprimoramento e aprofundamento nas questões 
gerenciadoras, tanto para negócios próprios como para a atuação 
executiva. 
 

Objetivos Gerais: Oferecer, aos participantes, instrumentos 
facilitadores da gestão empresarial, ligados aos processos de 
mudança organizacional, bem como através do interfaceamento dos 
ambientes interno e externo à organização. 

 
Objetivos Específicos: 
Proporcionar conhecimentos adequados sobre a Gestão das 
empresas, abordando os conceitos de Planejamento e Controle, 
Custos, Estratégias, Investimentos, dentre outros, como meios de 
capacitação para a continuidade de seus negócios; 
Preparar profissionais para a Gestão Estratégica das empresas, 
para, com competência, habilidade e ética, poder inferir no processo 
decisorial dessas entidades de modo a maximizar seus resultados; 
 
 
 
 



Capacitar o aluno a examinar conceitos técnicos, mediante avaliação 
prática e analítica; 
Instrumentalizar os alunos para o desenvolvimento e gestão das 
pessoas nas empresas. 
Vivenciar casos reais relacionados à eficácia da Gestão, inserindo 
estudos pertinentes e a eficácia no uso dos recursos da empresa; 

Estudar e aplicar conceitos relativos a integração sistêmica da 
empresa relacionada a todas suas áreas. 

 

Público Alvo 

O curso foi desenvolvido para todos os graduados que desejam 
adquirir e aprimorar competências funcionais, habilidades gerenciais 
e visão de negócios, visando a preparação para assumir novas 
responsabilidades. Empreendedores, consultores, profissionais e 
recém formados de qualquer área de atuação, que buscam ampliar o 
conhecimento de gestão e a visão estratégica. 

 
Mercado de Trabalho 
 
Atuação em todas as áreas, pois o curso é generalista. Propicia uma 
visão do todo organizacional 
 
 

Coordenação  

Profº.Ms. Luis Marcelo Martins | luis.marcelo@unifil.br 

Graduação em Administração pela Universidade Estadual de 
Londrina-PR, Especialização em Administração Financeira pela 
Unisantana - SP, Mestrado em Administração Financeira pela 
Universidade Norte do Paraná, Londrina-PR e Mestrado em 
Administração - Gestão de Negócios - pela Universidade Estadual de 
Londrina - Pr. 
 

Disciplinas (425 horas)  

Aula Inaugural – 5h/a 

Ambiente de Negócios e Planejamento Estratégico– 30h/a 

Business Game – Simulação – 30h/a 

Fluxo Financeiro e Orçamento Empresarial – 30h/a 



Gestão do Capital de Giro – 30h/a 

Gestão Estratégica de Produção – 30h/a 

Gestão Estratégica de Mercado – 30h/a 

Gestão Estratégica de Pessoas– 30h/a 

Liderança e Trabalho em Equipe – 30h/a 

Logística de Suprimentos– 30h/a 

Negociações no Gerenciamento Empresarial – 30h/a 

Tecnologia da Informação – 30h/a 

Relações Institucionais e Práticas – 30h/a 

Workshop – 30h/a 

Tópicos Atuais – 30h/a 
 
Disciplinas na Modalidade EaD (60 horas)  

Gerência de Projetos (PMBOK) – 30 h/a  

Metodologia de Pesquisa - 30h/a 
 
 
 
Diferenciais do Curso 
 
 O MBA em Gestão e Estratégia Empresarial, em razão do seu 
objetivo, busca propiciar aos alunos o ferramental teórico/prático 
para que estes atuem de forma mais eficiente e eficaz em um 
mercado extremamente competitivo. 
Buscamos a diferenciação através de professores preparados quanto 
às teorias, mas com grande atuação no mercado;  
A grade do curso atende todas as áreas da gestão de uma empresa; 
A grade do curso é flexível, ou seja, pode-se ajustar conforme as 
necessidades do mercado. Isso através de disciplinas como os 
seminários, onde são alocados temas de significância na atualidade 
(daquele momento) 
Encontro com empresários e executivos, onde traz-se para dentro da 
sala de aula a visão daqueles que atuam no dia a dia nas empresas; 
Visita Técnica – Busca em loco, da aplicabilidade dos 
conceitos/ferramentas vistas em sala. Os alunos organizam uma 
visita de forma a privilegiar o aprendizado; 
 



 

Investimento 

Taxa de inscrição: R$55,00 (Cinquenta e cinco reais). 
 
 
A primeira parcela deverá ser paga no ato da matrícula. As demais 
parcelas terão seu vencimento todo dia 10 dos meses subsequentes. 

 

Horário  

Turma 1 - As aulas ocorrerão de forma modular, em dois finais de 
semana consecutivos de aulas e um de recesso entre os módulos, 
sendo às sextas-feiras das 19h às 22h30 e aos sábados das 08h às 
12h e das 13h30 às 17h. 

Turma 2 - Aulas semanais as terças e quintas-feiras das 19h00 às 
22h30. 

Disciplinas à distância através de acesso à plataforma virtual da UniFil 
EAD 

Carga Horária  

485 horas/aula - Não incluindo a Monografia  

 

Duração  

12 meses de créditos teóricos. A monografia deverá ser entregue ao 
final do curso 

Início 

2017 

 

Docentes Convidados  

Alexandre Corneta – Mestre 

Adilséia Soriani Batista – Mestre 

Edison Luiz Leismann – Doutor 

Fábio Viana Perfetto – Especialista 



Itzhak M. Borgan – Doutor 

José Ângelo Ferreira – Doutor 

Lucio Kamiji – Especialista 

Luís Marcelo Martins – Mestre 

Luiz Fernando Soares da Silva – Mestre 

Luiz Roberto Carnier – Doutor 

Nicolau André de Miguel – Doutor 

Regina Célia Adamuz – Doutora 

Sandra Formigari Ortigoso – Especialista 

Sérgio Akio Tanaka – Mestre 

Sérgio Cintra Feijó – Especialista 

Outros doutores e mestres especialmente convidados 

 

Observação: A UniFil reserva-se o direito de alterar o quadro 
docente sem o prévio aviso, considerando as disponibilidades dos 
docentes ou outro problema que impeça a presença dos mesmos. 

 

 

Número de vagas por turma 

Será necessário o número mínimo de 30 (Trinta) alunos matriculados 

por turma, para que seja confirmada a data de início do curso. Caso 

algum curso não preencha este número mínimo de vagas, os 

documentos e o valor da matrícula serão devolvidos aos inscritos. Após 

a confirmação do início do curso, o valor da matrícula não será 

devolvido ao aluno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


