MBA EM LIDERANÇA E COACHING

COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Dr. Marcos Andrei Ota e Profa. Dra. Gisele de Lima Fernandes
Ribeiro
ÁREA DO CONHECIMENTO: Psicologia e Negócios
DESCRIÇÃO: Curso de Master Business Administration (Lato Sensu) em nível especialização
em Liderança e Coaching
OBJETIVOS:
Objetivo geral
• Desenvolver e aperfeiçoar as competências técnicas e comportamentais do líder
coach nas organizações, elevando os resultados positivos com foco na criação de
um ambiente motivador e capaz de propiciar aos colaboradores e as equipes
constante evolução pessoal e profissional.
Objetivos específicos
• Entender o papel do líder coach diante dos desafios e das mudanças do mercado de
trabalho dos novos tempos.
• Aplicar os fundamentos e as ferramentas de Coaching e Mentoring para solucionar
conflitos e resolver problemas.
• Debater o papel do líder coach como responsável pela criação de um ambiente
motivador, formulado através de políticas e planos de ação compatível com o perfil
de cada organização.
• Desenvolver e aperfeiçoar as competências necessárias para gerenciar equipes e
pessoas em diferentes ambientes organizacionais e culturas diversas.
PÚBLICO-ALVO: Profissionais com nível superior que desejam desenvolver competências de
liderança, desenvolvendo o capital humano e sabendo aproveitar o melhor de cada
colaborador em projetos e negócios nas mais diversas organizações.
DIFERENCIAIS DO CURSO
O curso de MBA (Lato sensu) em Liderança e Coaching à distância é capaz de flexibilizar os
horários a serem dedicados ao estudo, além de se adequar a vida e cotidiano de cada aluno,
facilitando a transposição de muitas barreiras limitantes, almejando um efetivo processo de
aprendizagem. Adicionalmente, o material disponível está fundamentado nas principais
referências bibliográficas da área, utilizadas por profissionais experientes e com muito
tempo de mercado. No qual, elaboraram atividades teóricas e práticas que estimulam a
criação da mentalidade que todo líder coach deve possuir para ser bem-sucedido em sua
jornada profissional, como por exemplo o peer coaching. Bem como, a disponibilização de
diversas ferramentas (Coaching Education Shazan Autofeedback, Roda da Vida, Feedback
projetivo 360, etc.) que ajudam a consolidar todo o conhecimento estudado.
CARGA HORÁRIA: 450h

DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC
MATRIZ DE DISCIPLINAS:
Disciplina do curso
Coaching e Mentoring

Carga
Horária (h)
40h

Cultura e Clima Organizacionais

40h

Motivação e Comprometimento

40h

Competências e Gestão de Talentos

40h

O Líder Coach

40h

Ferramentas de Coaching

40h

Psicologia Positiva

40h

Gestão para Inovação: mudanças e conflitos

40h

Laboratório de Desenvolvimento

40h

Seminários em Liderança e Coaching

60h

Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

30h

