
PÓS-GRADUAÇÃO
MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA

DE PESSOAS E EQUIPES 



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

O curso de Mestre em Administração de Negócios, em inglês Master in Business 
Administration, é voltado para egressos do curso de Administração ou para quem 
quer aperfeiçoar seus conhecimentos na área, pretende posição de comando em 
uma grande empresa e/ou se aproximar do mundo corporativo. É, em geral, muito 
procurado por empresários, executivos e gestores.

- Duração mínima de 360 horas/aula;
- Aulas costumam acontecer aos sábados ou à noite;
- Alunos debatem situações reais (cases) em sala de aula;
- As aulas a distância não devem exceder 20% do curso;
- 2/3 do curso devem ser dedicados à disciplinas de gestão e administração;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

MBA – Master in Business Administration



MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA
DE PESSOAS E EQUIPES 

Um dos grandes desafios de todo gestor é escolher, desenvolver e manter uma 

equipe de excelência. À medida que a globalização, a rápida evolução tecnológica 

e a instantaneidade das comunicações obrigam as empresas a se reinventarem e 

inovarem continuamente, o fator humano torna-se, mais do que nunca, decisivo 

nas organizações de todos os portes. O profissional que domina os fundamentos 

e as técnicas da Gestão de Pessoas de forma estratégica e consegue transformar 

talentos em equipes que atuem com sinergia é altamente disputado e valorizado 

no mercado de trabalho. O MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes foi 

desenvolvido para atender a demanda por profissionais que atuem na gestão de 

suas equipes e nos setores de Recursos Humanos, desenvolvendo competências 

tanto nos processos de Gestão de Pessoas e em Legislação Trabalhista, quanto nas 

técnicas de formação e desenvolvimento de equipes. Com base em sólida 

fundamentação e muita aplicação, o curso formará profissionais aptos a conduzir 

estrategicamente o capital humano nas organizações.

COORDENAÇÃO

Simone Hering de Queiroz Yunes, Dr. Eng.

Simone Hering de Queiroz Yunes possui ampla experiência administrativa, tendo atuado 

como Gestora de Relacionamento com Clientes no Grupo RBS, Consultora na área de 

Gestão da Qualidade e Produtividade, Coordenadora de Curso na UNICA/FESAG e 

Coordenadora de Ensino na SOCIESC. Atua há dezenove anos na docência, em Cursos 

de Graduação e Pós-Graduação e em disciplinas com foco em Gestão de Pessoas. 

Leciona e orienta trabalhos acadêmicos desde 2004, nos cursos de Graduação, EAD 

e Pós-Graduação da Faculdade CESUSC, sendo membro do Conselho Superior da 

Faculdade. Possui Graduação em Administração pela UDESC e Graduação em Ciências 

da Computação pela UFSC. Mestrado na área de Motivação e Liderança de Equipes e 

Doutorado em Gestão de Pessoas e Marketing de Relacionamento, pela Engenharia 

de Produção / UFSC.



DISCIPLINAS

.: Relacionamento Interpessoal (10h)

.: Modelos de  Gestão (20h)

.: Gestão Estratégica de Pessoas (30h)

.: Gestão de Equipes de Alta Performance (20h)

.: Liderança de Equipes (10h)

.: Líder Coach (20h)

.: Motivação e Retenção de Talentos (20h)

.: Programação Neurolinguística (PNL) (20h) 

.: Recrutamento e Seleção de Talentos (20h)

.: Treinamento e Desenvolvimento de Equipes  (20h)

.: Gestão da Performance Individual e de Equipes (20h)

.: Business Inteligence & People Analytics (10h) 

.: Legislação Trabalhista (30h)

.: Gestão da Remuneração (10h)

.: Gerenciamento de Conflitos e Negociação (20h)

.: Cultura da Inovação e da Criatividade (20h)

.: Comunicação Interpessoal e em Equipes (10h)

.: Saúde e Segurança no Trabalho (10h)

.: Extinção do Contrato de Trabalho (20h)

.: Metodologia da Pesquisa (20h)

Professor: Claudio Marlus Skora, Msc.

Claudio Marlus Skora é Diretor da Faculdade ISAE Brasil e Gerente de Educação do 

ISAE/FGV. Possui vinte anos de experiência em Gestão do Ensino Superior, tendo 

ocupado os cargos de Diretor Geral, Vice-Diretor, Diretor Acadêmico, Coordenador de 

Cursos de Administração e de Marketing e Propaganda, nas modalidades presencial e 

a distância.  Atua há vinte e um anos na docência, com foco em Administração 

Estratégica, Recursos Humanos e Empreendedorismo. Possui Graduação em 

Administração pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Graduação em Ciências 

Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, e Mestrado em Administração pela 

Universidade Federal do Paraná.



DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

CORPO DOCENTE

Msc. Alexandra da Silva Candemil

Esp. Alba Maria Torres Santos

Esp. Alexandre Espíndola

MSc. Claudio Marlus Skora

Dr. Davi Baasch

Dr. Emerson Correia da Silva

MSc. Cleber Regian Paganelli

Esp. Cristianne Eggert Ribeiro

Dr. Luiz Gonzaga Matos Monteiro 

MSc. Fernanda Gomes Ferreira

MSc. Luciane Botto Lamóglia

Dra. Maria Cristina Fleischmann 

 Alves Zambon

MSc. Rosilane Pontes Bernard

Dra. Simone Hering de Queiroz Yunes

Msc. Fernando Grass Guedes

Msc. Ibsem Agrello Dias



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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