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Silvana Anita WalterCoordenador:

15/01/2022Término:Ínicio: 15/02/2020

Inscrição: R\$ 50.00

Investimento: 24 parcelas de R\$ 290.00

Carga horária do curso: 360 hrs

MBA em Gestão Empresarial
Campus de Marechal Cândido Rondon

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Período de Aulas - Semanal
Sábado Integral 07:30 18:00às

• Administradores, empresários e colaboradores de micro, pequenas, médias e grandes empresas;
empreendedores; gestores de organizações públicas; com graduação em Administração, Ciências Econômicas e
Ciências Contábeis; que atuem ou que pretendam atuar na gestão de empresas ou ampliar os conhecimentos em
gestão empresarial;

• Profissionais liberais ou outros profissionais, graduados em qualquer área do conhecimento, que buscam
desenvolver habilidades e competências em gestão empresarial;

• Egressos dos cursos de graduação da universidade ou de outras instituições de ensino superior;
empresários e professores em busca de aprofundamento na área administrativa e de negócios.

Na perspectiva de uma formação em administração de caráter generalista, o curso pretende formar um
profissional capaz de compreender e realizar com eficiência e eficácia a gestão empresarial, nas suas diversas áreas
de atuação: serviços, finanças, gestão de pessoas, marketing e vendas, etc.

Assim, espera-se que o curso possa contribuir no desenvolvimento de um profissional capacitado para a
administração de micros, pequenas e médias organizações, dos setores de serviços, comércio e indústria, com
competência para empreender, tomar decisões, analisar criticamente o contexto organizacional interno e externo,
antecipar e promover mudanças em consonância com as demandas locais e regionais e junto aos diversos públicos
participantes do contexto organizacional.

Público Alvo

Perfil do Profissional que o curso pretende formar

Documentação Necessária

- Uma foto 3x4;
- Cópia autenticada do diploma de curso superior;
- Cópia autenticada do histórico escolar;
- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF;
- Requerimento de inscrição (Disponível no protocolo do campus ou no site www.unioeste.br)
- Curriculum Vitae (atualizado)
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Cronogramas

01/10/2019 17/12/2019

1 - Inscrição

atéPeríodo:
Instruções

Inscrição na Secretaria Acadêmica do Curso de Administração do Campus de Marechal Cândido Rondon
Responsável: Ana Julia Zimmermann (Estagiário do Setor)
Horário: 14h00 às 16h30; 19h00 às 22h00 (segunda a sexta feira)
Sala 34 - 3º piso - Bloco III
Telefone: (45) 3284-7884
e-mail: rondon.col.adm@unioeste.br

4.5.3 INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA

Serão ofertadas matrículas em disciplinas isoladas, escolhidas entre as constantes no quadro de disciplinas do
presente curso, de acordo com os critérios abaixo:

4.5.3.1 A matrícula em disciplina isolada está condicionada ao pagamento da taxa de matrícula e da
mensalidade referente ao módulo a ser cursado;

4.5.3.2 Cada disciplina ofertada pelo curso disponibilizará até 05 (cinco) vagas para matrícula de aluno
especial;

4.5.3.3 Observando-se o limite de vagas disponíveis, cada aluno especial poderá se matricular em no máximo
05 (cinco) disciplinas.

4.5.3.4 Obtendo-se número excedente de participantes para as vagas disponíveis por disciplina, serão
contemplados aqueles que possuírem melhor desempenho na análise do currículo e histórico escolar da formação

Disciplinas
Carga Horária

Teórica Prática Docentes Titulação

Grade Curricular

Cenários Econômicos e Relações 20 Mirian Beatriz Schneider Doutor

Comportamento do Consumidor e 20 Mário Luiz Soares Doutor

Elaboração e Análise de Projetos de 30 Edison Luiz Leismann Doutor

Empreendedorismo Corporativo 20 Carla Maria Schmidt Doutor

Finanças Corporativas 20 Wanderson Dutra Gresele Mestre

Gestão da Sustentabilidade nas 20 Douglas André Roesler Doutor

Gestão do Conhecimento e 30 Sandra Maria Coltre Doutor

Gestão e Análise de Custos 20 Loreni Maria dos Santos Braum Doutor

Liderança e Trabalho em Equipe 20 Keila Raquel Wenningkamp Mestre

Marketing em Serviços e Varejo 20 Valter Afonso Vieira Doutor

Metodologia de Pesquisa I 10 Silvana Anita Walter Doutor

Metodologia de Pesquisa II 10 Silvana Anita Walter Doutor

Metodologia de Pesquisa III 10 Silvana Anita Walter Doutor

Metodologia do Ensino - Etapas I, II e 30 Valderice Cecilia Limberger
Rippel

Doutor

Metodologia do Ensino - Etapas Iv, V e 30 Valderice Cecilia Limberger
Rippel

Doutor

Planejamento Estratégico e 30 Eloi Junior Damke Doutor

Qualidade e Melhoramento de 20 Eliana Cunico Doutor
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Cronogramas
superior;
4.5.3.5 Obtendo aprovação por nota e frequência, o aluno especial receberá uma declaração de conclusão ao

final de cada disciplina cursada.

Requisitos:
- Uma foto 3x4;
- Cópia autenticada do diploma de curso superior;
- Cópia autenticada do histórico escolar;
- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF;
- Requerimento de inscrição (Disponível no protocolo do campus ou no site www.unioeste.br)
- Curriculum Vitae (atualizado)

01/02/2020 05/02/2020

2 - Inscrição

atéPeríodo:
Instruções

Inscrição na Secretaria Acadêmica do Curso de Administração do Campus de Marechal Cândido Rondon
Responsável: Ana Julia Zimmermann (Estagiário do Setor)
Horário: 14h00 às 16h30; 19h00 às 22h00 (segunda a sexta feira)
Sala 34 - 3º piso - Bloco III
Telefone: (45) 3284-7884
e-mail: rondon.col.adm@unioeste.br

4.5.3 INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA

Serão ofertadas matrículas em disciplinas isoladas, escolhidas entre as constantes no quadro de disciplinas do
presente curso, de acordo com os critérios abaixo:

4.5.3.1 A matrícula em disciplina isolada está condicionada ao pagamento da taxa de matrícula e da
mensalidade referente ao módulo a ser cursado;

4.5.3.2 Cada disciplina ofertada pelo curso disponibilizará até 05 (cinco) vagas para matrícula de aluno
especial;

4.5.3.3 Observando-se o limite de vagas disponíveis, cada aluno especial poderá se matricular em no máximo
05 (cinco) disciplinas.

4.5.3.4 Obtendo-se número excedente de participantes para as vagas disponíveis por disciplina, serão
contemplados aqueles que possuírem melhor desempenho na análise do currículo e histórico escolar da formação
superior;

4.5.3.5 Obtendo aprovação por nota e frequência, o aluno especial receberá uma declaração de conclusão ao
final de cada disciplina cursada.

Requisitos:
- Uma foto 3x4;
- Cópia autenticada do diploma de curso superior;
- Cópia autenticada do histórico escolar;
- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF;
- Requerimento de inscrição (Disponível no protocolo do campus ou no site www.unioeste.br)
- Curriculum Vitae (atualizado)

06/02/2020 07/02/2020

3 - Seleção

atéPeríodo:

10/02/2020 11/02/2020

4 - Matrícula

atéPeríodo:
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