
CÓDIGO 33 - PÓS-GRADUAÇÃO - MBA EM EMPREENDEDORISMO, GESTÃO E INOVAÇÃO
PÚBLICA E PRIVADA

Objetivos

•. Promover no profissional habilidades e competências para que possibilitem ampliar seus
conhecimentos em gestão e como implementar os processos empresariais e pessoais;;

•. Fornecer informações que proporcionem amplo entendimento dos conceitos e das
ferramentas e tecnologias de gerenciamento de gestão, empreendedorismo e inovação;

•. Analisar e discutir tomada de decisões que envolvam sistemas e projetos de investimentos
em gestão, empreendedorismo e inovação.

Área de Conhecimento

MBA – Administração

Público-alvo

Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessadas em especializar-se na área de
empreendedorismo, gestão e inovação pública e privada.

Metodologia

Aulas semanais aos sábados das 9 às 12 h, através de videoconferência na presença do
professor (diálogo direto com o professor(a) de cada disciplina) e com câmeras ligadas no
celular, computador ou notebook e atividades correspondentes a 10 (dez) horas aulas
semanais para conclusão em 12 (doze) meses, portanto o pagamento do valor total do curso
deverá ser realizado em 12 (doze) meses. Ao final de cada módulo, terá realização da prova e
ao concluir o curso deverá realizar a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo
científico - projeto profissional e consolidação de seu objetivo profissional). Os conteúdos
serão ministrados através de salas de aulas invertidas, conteúdos expositivos em
videoconferências, em tempo real, participação com apresentações de estudos de
casos/situações, utilizando textos e artigos científicos e de práticas profissionais, estudos
com bibliografia específica, seminários, exercícios práticos, debates em sala de aula
(encontros de estudos). Todas as aulas têm processos interativos de conhecimentos, análise,
estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar
soluções para um problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende
também do aluno, que sai da posição de mero receptor para o âmbito da participação
interdisciplinar e transdisciplinar voltados para a prática profissional do saber fazer.



Organização Curricular do Curso MBA em empreendedorismo, gestão e inovação pública e
privada.

Item Módulo Carga Horária
(horas)

Data de Início Data de Término

1. Empreendedorismo,
Gestão e Inovação

40 05/03/2022
*19/03

Feriado Dia de São José

02/04/2022

2. Marketing Estratégico e
Digital

40 09/04/2022
*16/04

Feriado Semana Santa

07/05/2022

3. Tecnologia da Informação
e sistemas Aplicada a
Negócios públicos e
privados

40 14/05/2022 04/06/2022

4. Melhoria de produtos,
processo ou costume com
êxito no mercado

40 11/06/2022
*16/06

Feriado Corpus Christi

02/07/2022

5. Metodologia da Pesquisa e
da Produção Científica

40 09/07/2022 30/07/2022

6. Inovação na Gestão
Privada

40 06/08/2022 27/08/2022

7. Inovação na Gestão
Pública

40 03/09/2022 24/09/2022

8. Seminário de
Aperfeiçoamento

40 01/10/2022 22/10/2022

9. Gestão de Projetos 40 29/10/2022 19/11/2022

10. Trabalho de Conclusão de
Curso – Prática
Profissional - Publicação
Artigo Científico

40 26/11/2022 17/12/2023

A conclusão do
trabalho

ocorrerá até
março de  2023,

totalizando o
tempo de 12

meses.

Obs: O aluno tem até 18 meses para concluir o curso, caso haja alguns imprevistos pessoais,
finalizando o Trabalho de Conclusão de Curso – prática profissional, publicação artigo científico, não
podendo exceder esse prazo. Haverá perda financeira e de notas e frequências no sistema de ensino,
caso não haja a conclusão do curso no prazo máximo especificado de 18 meses.



Carga Horária Total:

400 horas

Certificação

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação-MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de
dezembro de 1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências da
Resolução CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de
dezembro de 2005. Nota técnica 509 de abril/2015. Após a Conclusão do Curso o aluno(a)
receberá o certificado com histórico em 7 dias úteis.

Valor do Investimento

Pagamento do valor do curso em até 18 (dezoito) parcelas de R$ 699,00. Será concedido
valores Promocionais de 60% de desconto para convênio Empresas e ex-alunos. O valor para
ex-alunos da Faculdade Evoluir será de 12 (doze) parcelas de R$ 419,20 (garantindo os 60%
de desconto sobre o valor total do curso, antes aplicados na Graduação por ser estudante de
escola pública - requisito obrigatório para receber a bolsa de estudos de 60%). A matrícula
deverá ser realizada no sistema acadêmico através da secretaria acadêmica, tendo como
requisito a exigência das seguintes documentações: RG civil ou CNH em cópia autenticada;
Quando não tiver o CPF na RG ou CNH, fineza encaminhar a cópia não autenticada do CPF;
Cópia autenticada do diploma de graduação; Cópia autenticada do Histórico de Graduação;
Cópia simples de certidão de nascimento ou casamento; Cópia simples do título de eleitor;
Comprovante de residência e uma foto 3x4. Ex-alunos estão liberados da documentação por
ter pasta com documentação na Faculdade Evoluir. Entendemos pelo termo ex-aluno: os
alunos que concluíram e colaram grau em algum dos cursos de graduação na Faculdade
Evoluir).

As disciplinas do curso regular poderão ser concluídas em 10 meses, final de dezembro, mas
o aluno somente receberá o certificado da Pós-Graduação com a conclusão final das
disciplinas mais o financeiro, podendo fazer antecipação, caso seja necessário, concluir em
dezembro.

Matrículas Abertas para todos os interessados e se for estudante de escola pública tem
desconto especial de 60% (desconto também concedido a ex-alunos).

Acesse www.faculdadeevoluir.com e selecione “inscreva-se já” ou presencial na Secretaria
Acadêmica da Faculdade Evoluir.

Duração

*Aproximadamente 12 (doze) meses (para encontros semanais). O pagamento poderá ser
realizado em 12 parcelas e a conclusão do curso somente finaliza com a quitação acadêmica
e financeira.

http://www.faculdadeevoluir.com

