MBA EM

PESSOAS, LIDERANÇAS
E RESULTADOS
Garanta a sua vaga e se destaque no mercado.

A FPL

Acreditamos na excelência,
no aprimoramento e no
desenvolvimento contínuo
da sociedade e das pessoas.
Trabalhamos para promover o desenvolvimento da sociedade e das
pessoas, formando profissionais competentes nas áreas do Direito, da
Administração, das Ciências Contábeis e da Educação.
Há mais de 50 anos, somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao
produzir e difundir o conhecimento. Incentivamos a busca do saber e da
melhoria contínua em todos os momentos como melhor forma de
promoção do conhecimento.
Conexão entre teoria e prática, é assim que o nosso corpo docente atua e é
reconhecido pela competência e grande experiência no mercado. Com
atuação também em áreas de pesquisa e extensão - acadêmica e aplicada contribuímos e ampliamos nosso papel, comprometidos com as
transformações da educação e, consequentemente, da sociedade.
Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na competência,
na interdependência e na união como filosofia de vida.

Formamos mais de

SOMOS A

MAIS RESPEITADA
FACULDADE
DO VETOR NORTE.

800 mestres

3.000 alunos pós-graduados
4.000 alunos graduados
400 alunos do ensino médio

APRESENTAÇÃO

MBA EM PESSOAS,
LIDERANÇA E RESULTADOS
A Pós-graduação Latu Sensu em Pessoas, Liderança e Resultados possibilita
a ampliação das habilidades que sustentam a competência de liderança e as
bases para a gestão de pessoas com foco em resultados organizacionais.
A estratégia da Pós-graduação é fazer uma transição comportamental,
buscando que o líder entenda e passe a valorizar seu papel na gestão de
pessoas e a busca contínua dos resultados organizacionais.
O curso propõe o autoconhecimento para, então, desenvolver táticas de obter
o melhor desempenho da equipe e do desenvolvimento das competências
essenciais da função de líder.

DIFERENCIAIS
• Imersão no mundo da gestão de
pessoas, munindo o gestor de um
autoconhecimento muito amplo.
• Aulas presenciais e à distância para
possibilitar conciliação a agenda de
trabalho e estudo e flexibilizar o
processo de aprendizado, sem abrir
mão das interações que geram
negócios e novos conhecimentos.
• Trabalho de Conclusão de Curso
dividido em etapas ao longo do
curso
e
que
permitirá
acompanhamento sistemático e
aplicabilidade.

formam
time
de
• Professores
profissionais
envolvidos
nesta
especialização digno de destaque.
São
pessoas
competentes
e
apaixonadas pelo que fazem em suas
áreas, trazendo suas vivências para a
sala de aula e, muitas vezes, a sala de
aula para suas vivências.

APRESENTAÇÃO

MBA EM PESSOAS,
LIDERANÇA E RESULTADOS

PESSOAS
RESULTADOS

Arquitetura e Modelagem do Líder
Competências socioemocionais - indo além da técnica.

Gestão para Resultados
Gestão do tempo e tomada de decisão
Gestão de projetos transformadores

FERRAMENTAS
E INOVAÇÃO

Aprendizagem organizacional voltada para a inteligência emocional
Negociação Estratégica e gestão de conflitos
História de desenvolvimento dos grupos: como as pessoas
Competências socioemocionais dos Gestores
Coaching e Mentoring na gestão de pessoas
Clima, Cultura e Poder nas Organizações

LIDERANÇA

MATRIZ
CURRICULAR

Ferramentas que geram resultados
Gestão estratégica das Relações Trabalhistas
Gestão da criatividade e inovação
Gameficação e mapeamento de inteligências
Tecnologias e tendências estratégicas

PROCESSO SELETIVO
Análise da documentação.

APRESENTAÇÃO

MBA EM PESSOAS,
LIDERANÇA E RESULTADOS
A QUEM SE DESTINA
Profissionais envolvidos com as políticas organizacionais voltadas para a
gestão de pessoas, liderança e resultados, em empresas privadas ou
organizações públicas, assim como aqueles que vislumbram a possibilidade
de ascenção profissional através de funções de liderança.

Características
Como
Aulas quinzenais aos sábados
acontece? das 8h às 17h e atividades a distância
realizadas na Plataforma Digital.
Carga
Horária:
Local
do curso:

360horas
Sede FPL, a 7 km do aeroporto internacional
Av. Lincoln Diogo Viana, 830 •
Dr. Lund • Pedro Leopoldo, MG.

APRESENTAÇÃO

MBA EM PESSOAS,
LIDERANÇA E RESULTADOS
COORDENAÇÃO

Luiz Flávio Procópio de Almeida
Especialista em Logística &Supply Chain, MBA pela FGV.
Formado em Tecnologia da Informação, pelo Unicentro Newton Paiva.
Profissional há 15 anos, com experiências nas áreas de Transporte,
Logística, Suprimentos e Comercial, contratando, gerindo e treinando
profissionais e empresas para diferenciais de mercado.
Coordenador do MBA “Logística & Gestão Inovadora da Cadeia de
Suprimentos” da FPL. Professor de Gestão Logística da FPL para os cursos
de Administração e Tecnólogo em Logística.
Coordenador na Bancodoc, empresa do grupo DeMarco. Atuou como
Especialista em contratações logísticas e Coordenador de Insumos e
matérias-primas na Holcim.

INVESTIMENTO

Parcelado

25 x R$ 480,00
ou 18 x R$ 620,00
ou 10 x R$ 985,00

À vista
(com desconto)
R$ 9.120,00

Desconto para grupos
profissionais e convênios

Desconto ex-alunos FPL

Parcelado

Parcelado

25 x R$ 385,00
ou 18 x R$ 490,00
ou 10 x R$790,00

25 x R$ 360,00
ou 18 x R$ 460,00
ou 10 x R$ 740,00

À vista (com desconto)
R$ 7.300,00

À vista (com desconto)
R$ 6.840,00

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição (R$150,00) será realizada pelo
Pagseguro e deduzido no primeiro pagamento mensal. As mensalidades
serão quitadas por meio do boleto bancário.

pos.fpl.edu.br
31 36861461
31 99581-1390

