
SOBRE O CURSO
Carga horária: 360 h/a
Periodicidade: QUINZENAL

HORÁRIOS
Quinta-feira e sexta-feira (das 18:00 às 22:00)
Sábado ( 08:00 às 12:30)
Estão previstas atividades programadas previamente com os estudantes

Duração: 12 meses
Local: Campus Pituaçu
Investimento: 18 parcelas de R$ 480,00

Consultar nossa política de descontos e condições especiais

ESTRUTURA CURRICULAR

MÓDULO LIDERANÇA EM ESG
Competência
Desenvolver atributos de liderança, que o capacite a integrar, construir, liderar e gerenciarequipes de alta performance, bem como, comunicar-se de forma assertiva, desenvolvendoa percepção empática e inclusiva. Compreender as políticas e práticas de responsabilidadesócio ambiental e padrões de relacionamento com os mais diversos públicos e atores sociaiscom foco em Environmental, Social and Corporate Governance (ESCG) .

CH

Conteúdo programático
Liderança
Aborda a temática da Liderança e gestão de equipes de alta performance. Habilidades daliderança: inteligência emocional e espiritual, comunicação assertiva, gestão do tempo enegociação

30

Cultura organizacional, diversidade e inclusão
Aborda a Cultura organizacional, suas perspectivas teóricas e metodológicas, bem comoaspectos relacionados às mudanças e aprendizagem organizacional. Os estudos etendências relacionadas à gestão da diversidade e inclusão nas organizações sãoapresentados.

30

Environmental social and governance
Aborda conceitos, metodologias e práticas relacionadas ao ESG. Tendências relacionadas agestão para a sustentabilidade, criação de valor compartilhado e negócios de impacto.

30

TOTAL DO MÓDULO 90h



MÓDULO INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Competência
Analisar e aplicar as teorias e conceitos relacionados à inovação e a competitividade.Compreender e dominar o uso de ferramentas digitais e de apoio ao processo decisório,formulação da estratégia e inovação.

CH

Conteúdo programático
Gestão estratégica
Aborda conceitos, metodologias da formulação da estratégia bem como indicadores deperformance e impactos (sociais, ambientais e de governança)

30

Gestão da inovação
Aborda os conceitos e ferramentas de inovação no contexto da transformação digital

30

Transformação digital
Aborda as temáticas de Inteligência artificial, Big data e uso de dados na geração de valor.Temas relacionados à cibersegurança, LGPD e Proteção Digital de negócios fazem parte doescopo deste módulo.

30

TOTAL DO MÓDULO 90h

MÓDULO GESTÃO ESTRATÉGICA DE FINANÇAS
Competência
Analisar e aplicar fundamentos e conceitos relacionados à gestão financeira no contexto dosnegócios e das organizações. Compreender e praticar ferramentas de apoio aofuncionamento dos processos de gestão financeira.

CH

Gestão Estratégica de Finanças 30
Finanças aplicadas a negócios 30
Planejamento e gestão de investimentos 30
TOTAL DO MÓDULO 90h

MÓDULO JORNADA DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA
Competência
Conhecer e analisar as melhores práticas na gestão financeira de negócios no contexto deorganizações de referência. Aplicar competências desenvolvidas na trajetória do curso emprojeto destinado a organizações públicas, privadas ou do terceiro setor.

CH



Instrumentos metodológicos 30
Benchmarking – melhores práticas na gestão financeira 30
Mentoria – Projeto Final de Curso 30
TOTAL DO MÓDULO 90h

COORDENAÇÃO
Maria Sampaio de Almeida: Mestre em Políticas Sociais e Cidadania (UCSAL). Especialista em Educação aDistância (UCDB). Especialista em Recursos Humanos (UCSAL). Graduada em Administração de Empresas(UCSAL). Cursando Especialista em Gestão, Inovação e Transformação Digital (UNITER). É Professora deCursos de Graduação e Pós Graduação. Coordena cursos de Pós-Graduação na UCSAL – UniversidadeCatólica do Salvador na área de gestão. Sólida experiência na área de gestão e de recursoshumanos/gestão de pessoas. Consultora Sênior pela MS&A Consultoria Empresarial de RecursosHumanos, atuando nas áreas de gestão empresarial, qualidade e recursos humanos. Avaliadora Voluntáriado Prêmio Iberoamericano (2013 a 2021) pela FUNDIBEQ - Funcación Iberoamericana para la Gestiónde la Calidad eMelhores emGestão (2000 a 2018;2022), avaliando empresas na América Latina e no Brasil,respectivamente. Integra o Conselho Deliberativo da ABRH –Brasil.
Link para Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2161678643294991


