
 

 

 

O cenário atual requer maior complexidade na gestão com pessoas. Este profissional, 

cada vez mais, está ligado à definição de onde a organização quer chegar e que perfil 

de colaboradores farão com que isso se torne realidade. O MBA em Liderança e Gestão 

de Pessoas foi elaborado a partir das concepções: 

As pessoas são os ativos intangíveis mais importantes de uma organização. Talento, 

competência, liderança e ética são alguns dos temas estratégicos mais relevantes para 

as empresas contemporâneas. 

O desenvolvimento de habilidades e competências para o apoio em decisões em 

processos, equipes, comportamento humano e mudança organizacional. 

 

PÚBLICO-ALVO           

 

Profissionais formados em Gestão de Recursos Humanos, Comunicação, Marketing, 

Administração e demais cursos na área de gestão. Voltado também para profissionais 

que atuam na área mercadológica e de estratégia empresarial, como gestores de 

negócios, empresários, profissionais de publicidade e mídia e empreendedores. 

 

DIAS E HORÁRIOS           

Início das aulas:  11/03/2019   e 16/03/2019 

Horário das aulas:  segundas e quartas-feiras, 19 horas às 22 horas. 

Sábados quinzenais, de 9 horas às 18 horas. 

Local das aulas: ATOPP Brasil – Faculdade de Negócios 

     Rua Fortaleza, 91 – Londrina - Paraná 

Vagas: 60 

 

MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS 

 



 

 

 

 

DISCIPLINAS C.H. 

Ferramentas para Tomada de Decisões 30 

Finanças 30 

Gestão Estratégica de Pessoas por Competências 30 

Comportamento Humano nas Organizações 30 

Gestão da Cultura e Clima 30 

Relações de Trabalho e Sindicais 30 

Recrutamento e Seleção 30 

Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento 30 

Remuneração nas Organizações 30 

Ferramentas e Técnicas de Coaching 30 

Gestão de Equipes Multidisciplinares 30 

Metodologia para Projetos  30 

Orientação de TCC 30 

TOTAL 360 + 

30 TCC 

 



 

 

 

DIFERENCIAIS            

 

• Professores com experiência 

acadêmica e de mercado. 

• Visitas técnicas empresariais. 

• Estudos de caso customizados. 

• Material didático incluído (via e-

mail). 

• Módulo com Certificação 

Internacional. 

• Dupla certificação com mais 6 

meses de aulas. 

 

 

INFORMAÇÕES          

 

 

Informações e matrículas:  

pos.faculdade@atopp.com.br 

                                           Fone: (43) 3029-0070 e (43) 99196-4212 

 

 

INVESTIMENTO:           

 Valor: Matrícula de R$ 85,00 mais 20 parcelas de R$ 225,00 (valor com desconto). Se 

o pagamento for realizado até o último dia de cada mês: R$ 200,00. 

  

 

 

 


