TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
6º. Módulo do MBA COACHING DE EMPREEENDEDORISMO

Reservado
Para o logo

Conceito

O melhor conceito para um TCC – Trabalho de conclusão de curso é um foco
naquilo que mais te chamou a atenção dentro do curso. É hora do formando
buscar uma visão bem cirúrgica daquilo que ele pretende seguir fazendo na sua
carreira de especialista que acaba de começar.

Objetivo

Demonstrar na prática que tem competência e habilidades para ensinar com
responsabilidade acadêmica e social todo o conteúdo que foi apresentado ao
longo de todo o programa de pós-graduação.

Público

Exclusivo para aqueles que estão aprovados e certificados pelo IBE em todas as
disciplinas e cursos que integram o programa de MBA – COACHING DE
EMPREENDEDORISMO

Carga Horária
Formato

80 horas divididos em 10 horas teóricas e 70 horas práticas.
O programa é apresentado em 5 encontros totalizando 30 horas – Incluindo o dia
da apresentação para a banca examinadora. A nota mínima para aprovação será
70% (setenta). Os casos de reprovação terá nova oportunidade de atender as
recomendações da banca e apresentar em 30 dias o novo TCC para a Banca
Examinadora.

Conteúdo
1)
Técnica da ABNT para elaboração do TCC
2)
Orientação e direcionamento do TCC – alinhada aos interesses do
formando
3)
Encontro dos formandos com os professores banca examinadora
4)
Gran finale para apresentação para a banca examinadora com a
participação
Opcional de convidados do formando que irá defender seu TCC.

Avaliação

Certificado

A avaliação conteúdo do TCC
Apresentação do formando para a banca examinadora

50%
50%

Todos os aprovados com no mínimo 70% (setenta) de aproveitamento receberão
Um certificado especial “ESTRELA – ESPECIALISTA EM TREINAMENTOS DE
EMPREENDEDORISMO LICENCIADO E AUTORIZADO PELO IBE. Esta
certificação vai abrir duas portas gigantes para o mercado de trabalho, podendo
ser uma ou outra ou as duas. Tudo dependerá das habilidades e dos resultados
obtidos durante a sua trajetória como GERENTE DO GENTE FELIZ:
1º)

ESPECIALISTA ACADÊMICO – Licenciado para ministrar o programa
JOVEM EMPREENDEDOR nas escolas de ensino fundamental e médio
Na franquia JOVEM EMPREENDEDOR, que será aberta oportunamente;

2º)

ESPECIALISTA TÉCNICO – Licenciado para ser diretor técnico de um polo
da franquia GENTE FELIZ – PROGRAMA FORTES

3º)

ESPECIALISTA TÉCNICO E ACADÊMICO – Licenciado para atender as
duas oportunidades acima.

O Certificação ESTRELA poderá ser de duas a cinco Estrelas. O interessado
deverá apresentar as três CND – Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual
e Municipal, comprovando que é ficha limpa. Comprovar ainda que é um exímio
gestor de finanças e que, possui aplicações financeiras livre e desembaraçada,
em seu CPF e ou CNPJ, em alguma casa bancária, os seguintes valores:
2 Estrelas
3 Estrelas
4 Estrelas
5 estrelas

US$ 20.000,00 (vinte mil dólares americanos)
US$ 30.000,00 (trinta mil dólares americanos)
US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos)
US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos)

O certificado ESTRELA irá sendo graduado de acordo com as comprovações dos
valores das aplicações financeiras, sendo pré-requisito para a emissão o valor de
US$ 20.000,00 (vinte mil dólares).

Lema

“Ide pelo mundo inteiro e pregai a boa nova do empreendedorismo”

