MBA – GESTÃO DE NEGÓCIOS

O MBA em Gestão de Negócios do Ibmec/Direto Business School é um programa de pós-graduação lato sensu para profissionais
com formação superior variada, tais como engenheiros, economistas e profissionais liberais que necessitam de conhecimentos
diferenciados. Ao longo do curso, os alunos discutem situações de negócios em um ambiente de troca de experiências, simulação
de liderança e tomada de decisão, desenvolvendo os conhecimentos e as habilidades necessárias para atuarem num mundo de
negócios de alta complexidade e dinamismo.
O programa tem caráter generalista com ênfase especial na capacidade de trabalho em equipe, no processo de tomada de decisão
e no pensamento estratégico, aspectos-chave da formação do gestor moderno.

PÚBLICO-ALVO
:: Profissionais administradores que se preparam para assumir posições gerenciais de destaque em suas organizações;
:: Profissionais não administradores, mas que já dominam os conceitos básicos da administração e que necessitam reciclar
ou aprimorar seus conhecimentos;
:: Especialistas experientes em busca de uma visão mais abrangente da empresa.

O MBA em Gestão de Negócios prepara os alunos para:
:: Entender a gestão global e estratégica de um negócio, considerando todos os aspectos de marketing,
financeiros, humanos e operacionais de forma integrada;
:: Formular estratégias diversas para a condução de empresas e de unidades de negócio de todo porte;
:: Atuar, de forma diferenciada, em posições de média e alta gerência de grandes corporações.

MBA - GESTÃO DE NEGÓCIOS
Disciplina
Liderança
Ambiente Macro-econômico
Business Law

c/h
24
24
24
72

Fundamentos de Contabilidade
Matemática Financeira
Estratégia Empresarial

24
24
24
72

Gestão de Projetos
Controle Gerencial
Gestão de Marketing
Gestão de Operações
Gestão Financeira
Negociação e Gerenciamento de Conflitos
Gestão de Pessoas
Tomada de Decisão e Jogos de Negócios
Empreendedorismo

24
24
24
24
24
24
24
24
12
204

Plano de Negócios
Orientação para TCC On Line

24
30
54
402

TOTAL DE HORAS
www.diretobs.com.br

(41) 3360.1939

Call Center: (41)3336.7272

MBA – FINANÇAS CORPORATIVAS

O MBA Executivo em Finanças Corporativas do Ibmec/Direto Business School é um programa de pós-graduação lato sensu para
profissionais que necessitam de conhecimentos aprofundados na área de finanças. Ao longo do curso, os alunos discutem situações
de negócios em um ambiente de troca de experiências e tomada de decisão, desenvolvendo os conhecimentos e as habilidades
necessárias para atuarem num mundo de negócios de alta complexidade e dinamismo.

PÚBLICO-ALVO
:: Profissionais financeiros que se preparam para assumir posições gerenciais de destaque em suas organizações;
:: Profissionais que necessitam reciclar ou aprimorar seus conhecimentos sobre finanças corporativas e de mercado;
:: Especialistas experientes em busca de uma visão mais abrangente do mercado financeiro.

O MBA em Finanças Corporativas prepara os alunos para:
:: Assumir posições de destaque na área financeira de grandes corporações;
:: Atuar em empresas do mercado financeiro como administradores de fundos e carteiras, gestores de fundos
de pensão ou executivos de bancos;
:: Atuar como consultores de investimentos em empresas de consultoria e de auditoria.

MBA - FINANÇAS CORPORATIVAS
Disciplina
Liderança
Ambiente Macro-econômico
Business Law

c/h
24
24
24
72

Fundamentos de Contabilidade
Matemática Financeira
Fundamentos de Estratégia

24
24
24
72

Estatística Aplicada
Mercados Financeiros
Gestão Financeira
Planejamento Tributário
Avaliação de Investimentos
Administração do Capital de Giro
Administração de Riscos Derivativos
Fusões e Aquisições

24
24
24
24
24
24
24
24
192

Estratégia Financeira para Criação de Valor
Orientação de TCC OnLine

24
30
54
390

TOTAL DE HORAS

www.diretobs.com.br

(41) 3360.1939

Call Center: (41)3336.7272

LL.M. DIREITO CORPORATIVO

O curso de pós-graduação em Direito Corporativo Ibmec/Direto Business School oferece sólida formação nas questões corporativas,
societárias e tributárias. São tratados temas como estratégias de reestruturação e de tributação, além de aspectos complementares
da atividade empresarial. O curso habilita também os alunos a atuarem na advocacia consultiva como legal advisors.
Associada a uma sólida base teórica, a visão pragmática é um dos aspectos que destaca o LL.M. em Direito Corporativo. Os exercícios
propostos em sala são referendados em casos concretos e discutidos em doutrina e em jurisprudência. Análises de casos,
workshops e dinâmicas de grupo integram uma proposta de metodologia baseada na ação. Aulas presenciais estimulam a troca de
ideias entre os participantes, além de fortalecer o processo de absorção de conteúdos e o networking.

PÚBLICO-ALVO
:: Advogados e profissionais que lidam com as relações empresariais das grandes, médias e pequenas empresas;
:: Advogados ou profissionais que atuam nos setores jurídicos de organizações;
:: Profissionais com formações afins, tais como administradores e contadores, que trabalham diretamente com questões jurídicas.

MBA - DIREITO CORPORATIVO
Disciplina
Gestão Estratégica de Serviços Jurídicos
Direito Regulatório e Concorrência
Fundamentos de Contabilidade
Noções de Finanças Corporativas

c/h
24
24
24
24
96

Direito da Empresa e Sociedades Limitadas
Sociedades Anônimas
Operações Societárias e Due Dilligence
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial

24
24
24
24
96

Tributos Diretos
Tributos Indiretos
Planejamento Tributário

36
24
24
84

Elaboração e Gestão de Riscos em Contratos Empresariais
Direito do Trabalho e Empresa
Direito Ambiental e Empresa

36
24
24
84

Projeto Jurídico Aplicado
Orientação de TCC OnLine

12
30
42
390

TOTAL DE HORAS

www.diretobs.com.br

(41) 3360.1939

Call Center: (41)3336.7272

