
 
 
 

Curso 
 

MBA Executivo: Gestão Empresarial  

Objetivos 
 

O MBA Executivo: Gestão Empresarial está na sua 14ª edição e traz um perfil curricular 

atualizado, com o propósito de desenvolver conhecimentos e habilidades aos gestores através 

de técnicas e metodologias inovadoras, visando otimizar resultados dentro de um processo 

sistêmico. 

Informações gerais 
 

PÚBLICO-ALVO: Portadores de título de nível superior de instituições reconhecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação que desejam se especializar em gestão de negócios, através do 

uso de técnicas que tragam uma visão analítica do mercado, com o intuito de fazer frente as 

constantes mudanças conjunturais. 

CARGA HORÁRIA: 370 horas. 

HORÁRIO: sextas-feiras, das 18h30min às 22h30min e sábados, das 8h às 14h.  

Obs.: um final de semana presencial e um final de semana com atividades executivas 

orientadas (AEO/EAD). 

INÍCIO DAS AULAS: setembro de 2018. 

 

Investimento 
 

INVESTIMENTO: 12 parcelas de R$ 440,00 (1ª a 12ª) mais 12 parcelas de R$ 470,00 (13ª a 24ª). 

DESCONTOS (não cumulativos) 

À vista: 5% de desconto do valor total parcelado; 

Alunos egressos da FACCAT: 15% de desconto do valor total parcelado; 

Alunos Egressos de outras Instituições: 10% de desconto do valor total parcelado; 

Convênio com ACINH e CDL de Campo Bom: 15% de desconto do valor total parcelado; 

Convênio CRA/RS: 10% de desconto (apresentar comprovante de regularidade); 

Desconto Corporativo: 10% de desconto do valor total parcelado – 2 ou mais alunos 

matriculados por empresa (apresentar declaração de vínculo empregatício). 

Funcionários da Faccat: 50% de desconto do valor total parcelado; 

 

IMPORTANTE: no pagamento de cada parcela até o vencimento, haverá 5 % de desconto. 

  



 
 
 

Inscrições 

De 01 à 31 de agosto de 2018 na secretaria da pós-graduação ou clique aqui para acessar o 
formulário eletrônico. 

Taxa de inscrição: R$ 50,00 

Link: https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=10102&portal=PG 

Documentos necessários 
 
- Cópia do diploma de Curso Superior; 
- Cópia do Histórico Escolar do Curso Superior; 
- Cópia da Carteira de Identidade; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- 1 foto 3x4. 
 
Observação: a documentação deverá ser entregue no dia da matrícula. 

 

Outras informações 

Coordenação: 
Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 

posgrad@faccat.br 
 
Endereço: 
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT 
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - ERS 115 
Caixa Postal 84 - 95612-190 - Taquara - RS 
 
Telefone e Fax: 
Fone: (51) 3541-6682 
Fax:   (51) 3541-6626 

 

Estrutura curricular 
 

 Gestão estratégica do capital humano 

 Negociação e administração de conflitos 

 Planejamento do processo sucessório 

 Gestão estratégica de operações 

 Inovação em produtos e serviços 

 Criação de valor através do marketing 

 Análise de investimentos 

 Mercado de capitais e suas potencialidades 

 Gestão estratégica de custos e preços 

 Contabilidade para executivos 

 Direito empresarial 

 Planejamento tributário 

 Gestão estratégica e competitividade 

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=10102&portal=PG
mailto:posgrad@faccat.br


 
 
 
 Gestão da informação aplicada 

 Comunicação organizacional: Expertise competitiva 

 Simulação de negócios em cenários sistêmicos 

 Metodologia da pesquisa 

 Seminário de TCC 


