
PÓS-GRADUAÇÃO
MBA EM ESTRUTURAÇÃO E

GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMPLIANCE 



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 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE 
POLÍTICAS DE COMPLIANCE 

Dentro do mundo corporativo e do mundo jurídico, cada vez mais se dá prioridade a

empresas que procuram desenvolver sólidas e efetivas políticas de conformidade

normativa. Além de se constituir em uma exigência legal, a adequação de todas as

atividades da empresa ao horizonte normativo ao qual ela está inserida, quando

tomada a partir de parâmetros balizados em teorias e práticas de vanguarda, resulta

em fortalecimento dos controles internos e das análises de risco, proporcionando

maiores índices de confiabilidade e eficiência dos processos decisórios.

O presente curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Compliance, ofertado pela

Faculdade Cesusc, é ministrado por profissionais atuantes, internacionalmente

reconhecidos e altamente qualificados e está estruturado sobre um dos mais atuais e

completos currículos disciplinares disponíveis no Brasil. O curso busca formar corpo

técnico e especializado, capaz de atuar com eficiência e expertise em políticas de

Compliance, seja dentro da estrutura organizacional da empresa ou com assessorias

externas a clientes.

COORDENAÇÃO
Dr. Paulo Potiara de Alcântara Veloso

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é Professor

e Coordenador adjunto do Curso de Direito da Faculdade CESUSC. É também Professor

do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Comunitária do Oeste de Santa

Catarina (UNOCHAPECÓ). É membro fundador e diretor financeiro do Instituto

Catarinense de Direito Público (ICDP). É advogado, trabalhando nas áreas de direito

internacional econômico, arbitragem internacional e arbitragem específica em

investimentos estrangeiros. É árbitro da Câmara de Arbitragem da Federação das

Indústrias do Estado do Paraná.

PÚBLICO-ALVO
Gestores, Administradores, Advogados, Funcionários Públicos e Bacharéis.



DISCIPLINAS
.: Ética Corporativa (30h/a)
.: Sistemas de Compliance (30h/a)
.: Programa de Integridade Corporativa (15h/a)
.: Controladoria (30h/a)
.: Sistema Regulatório (30h/a)
.: Gerenciamento de Regulação de Riscos (30h/a)
.: Crimes Financeiros – Direito Penal Econômico (30h/a)
.: Instituições e Regulações do Mercado Financeiro (30h/a)
.: Gerenciamento de Crises Corporativas e Investigações Internas (30h/a)
.: Governança Corporativa e Tecnologia da Informação (30h/a)
.: Compliance Antilavagem de Dinheiro e Anticorrupção (30h/a)
.: Desenvolvimento de Projetos em Compliance (30h/a)
.: Metodologia de Pesquisa (30h/a)
.: Compliance Ambiental (20h/a)
.: Gerenciamento de Crises Corporativas e Investigações Internas (30h/a)

CORPO DOCENTE
Dr. José Sérgio Cristóvam 

Dr. Paulo Potiara de Alcântara Veloso

Esp.  Mauricio dos Santos Fernandes

Esp.  Anne Caroline Prudêncio

Rubens Bachiega 

Dr. Emerson Correia Silva

MSc. Fernando Lengler

Esp. Flavio Riva

Esp. Irineu Roveda Júnior

MSc. Jonas Machado Ramos

Dr. Arno Dal Ri Júnior 

MSc.  Claudia Maria Stuchi Cruz

INVESTIMENTO
24X de R$ 560,00

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



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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