
 
 

MBA EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em MBA em Educação 

Corporativa, Desenvolvimento e Gestão Da Aprendizagem. 

 

COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Marcos Andrei Ota e Profa. Dra. Regina Tavares de 

Menezes. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais, Negócios e Direito. 

 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências 

Sociais, Negócios e Direito, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS: O objetivo geral do curso é fornecer subsídios para que os alunos possam 

selecionar, organizar e produzir atividades e materiais educacionais para programas de 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, de acordo com as situações específicas da 

área corporativa em diferentes modalidades de ensino. Bem como, criar e estruturar 

projetos de educação corporativa, utilizando os principais conceitos relativos à 

pedagogia empresarial, fazendo uso de metodologias ágeis e ativas. 

 

Os objetivos específicos do curso são: 

 

• Entender os diferentes cenários enfrentados pelas organizações e os 

principais fatores internos e externos que podem afetar seu desenvolvimento. 

• Compreender estrategicamente a importância da área de Treinamento e 

Desenvolvimento dentro das organizações. 



• Planejar programas de T&D em consonância ao perfil das organizações e 

alicerçados com as principais metodologias ágeis e ativas utilizadas atualmente. 

• Utilizar estratégias e ferramentas baseadas nas Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação para promover uma aprendizagem significativa aos 

participantes.  

• Entender as possibilidades dos programas de T&D elaborados nas 

modalidades híbrida e a distância, conhecendo os diferentes Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e as principais teorias e estratégias pedagógicas utilizadas para essas 

modalidades educacionais. 

• Desenvolver diversas competências para planejar, implementar e gerir 

programas e estratégias na área corporativa. 

• Reunir habilidades para propor ações pedagógicas inovadoras e criativas. 

 

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais que desejam aprender ou aperfeiçoar os conhecimentos 

referente ao desenvolvimento, implementação e gestão de programas de treinamento 

para a Educação Corporativa, atuando diretamente ou indiretamente nas áreas de: 

Treinamento e Desenvolvimento, Recursos Humanos, Administração, Pedagogia, 

Gestão do Conhecimento e Estratégia Organizacional. 

 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 460h.  
 

 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

 

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Gestão Ambiental Ética e Sustentabilidade Empresarial 40h 

Gestão para inovação: Mudanças e Conflitos 40h 

Optativa I 40h 

Optativa II 40h 

Teorias de Ensino e Aprendizagem aplicadas a educação 

corporativa 
20h 

Fundamentos da educação corporativa 20h 

Competências e Gestão de Talento 40h 

Gestão de Projetos corporativos 30h 

Laboratório de Educação Corporativa 40h 

Competências Socioemocionais e desenvolvimento de equipes 30h 

Metodologias e Personalização de Cursos corporativo 20h 

Optativa III 40h 

Seminários e Masterclass 20h 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 40h 

 


