GESTÃO DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
3º. Módulo do MBA COACHING DE EMPREEENDEDORISMO

Conceito

É um curso de gestão de negócios direto e sem rodeios. O foco de todo gestor é o
resultado: o lucro. Empresa que não dá lucro fecha suas portas. Uma gestão
disciplinada focada no exemplo, que leva o time de colaboradores a alcançar grande
produtividade, lucratividade e resultados de alto impacto.

Objetivo

Contribuir para nossos participantes sejam capazes de gerir negócios com diligência
para gerar lucro, resultado e prosperidade para todos os envolvidos: investidores,
parceiros, trabalhadores e seus stakeholders (partes interessadas e afetadas pela
atuação de uma empresa).
Aprender a utilizar as ferramentas e da gestão e da administração de tal sorte que a
tecnologia possa reduzir seus custos e aumentar seus lucros viabilizando e
edificando negócios sustentáveis.

Público

Carga Horária
Formato

Gerente e líderes do GENTE FELIZ, Profissionais liberais, professores,
empreendedores, executivos, gestores, líderes políticos, líderes sociais, padres,
pastores e líderes religiosos. Curso superior desejável.
80 horas divididos em 6 módulos: 4 de 16 horas e 2 de 8 horas.
O programa é apresentado em 10 encontros semanais de 8 horas cada.
Início as 13h30 e término as 20h30 – se houver demanda poderemos ofertar uma
Imersão de 2ª feira as 13h30 até o sábado até as 20h00

Conteúdo
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gestão Financeira;
Gestão Comercial;
Gestão de Marketing;
Gestão Contábil;
Gestão de TI – Tecnologia da Informação
Direito Empresarial;

Avaliação

A avaliação será medida pela frequência e participação nas aulas
Prova de conhecimento e fixação de conceitos
Estágio Supervisionado no polo – máximo 30 dias após

20%
50%
30%

Certificado

Todos os aprovados com no mínimo 70% (setenta) de aproveitamento receberão
o certificado de conclusão do curso

Lema

... eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jo: 10:10

