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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
EM GESTÃO EMPRESARIAL
A forma de entender uma organização, em particular os negócios, vem se
transformando ao longo do tempo. Várias abordagens surgem buscando esta
compreensão e com isto a melhor forma de conduzi-la aos seus objetivos. Passamos
por etapas cumulativas onde elas eram vistas como máquinas, como organismos
vivos, como cérebro, como cultura, entre outras metáforas. Cada uma destas
abordagens leva a concepção característica da empresa, de sua estrutura, de seu
mecanismo de tomadas de decisão, de seus relacionamentos, de suas políticas e
formas de atuação, que possibilita um maior ou menor grau de “sucesso” ou melhor
dizendo, de garantia de sobrevivência. A figura do gestor acompanha esta
transformação. Podemos, sem dúvida, nos beneficiar dos novos modelos e técnicas de
gestão disponíveis. Torna-se, portanto, uma necessidade imperiosa o desenvolvimento
e a atualização constante do corpo de colaboradores e dirigentes das organizações. É
preciso que se busque um melhor entendimento da nova realidade social, uma
percepção apurada das alternativas para a nova configuração dos processos
organizacionais e a tomada de decisão. Com base nestas premissas, foi concebido o
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial, oferecendo aos
participantes uma abordagem consistente e atualizada das melhores práticas
gerenciais e empresariais contemporâneas. O corpo docente foi constituido com
profissionais que possuem sólida formação acadêmica e ampla experiência
profissional, de modo a favorecer a integração entre as teorias apresentadas e as
necessidades efetivas do dia a dia dos alunos.
REGULAMENTAÇÃO: O Curso de Especialização em Gestão Empresarial
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –CEPE, da Faculdade
Católica Santa Teresinha através da Resolução n° 004/09-C-CS-FCST, de
05.11.2009, fundamentado na Resolução n° 01-CNE/CES/MEC, de 03 de abril de
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2001, alterado pela Resolução n° 1, de 08 de jundo de 2007, cujo texto estabele as
normas para o funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de
Especialização.
PROGRAMAÇÃO: O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu terá a duração de
18 (dezoito) meses, com carga horária de 360 horas, 12 (doze) componentes
curriculares. Após a conclusão das disciplinas, o aluno terá 6

(seis) meses para

entrega de uma artigo científico, sob a orientação de um professor do Curso.
PÚBLICO ALVO: O curso é dirigido aos portadores de diploma de curso
superior e aberto a profissionais de formações diversas, como administradores,
economistas, engenheiros, advogados, profissionais liberais e de marketing,
consultores, empresários, entre outros.
REQUESITOS: Certificado do Curso Superior (xerox), Currículo vitae ou lattes,
cédula de identidade (xerox), CPF (xerox), comprovante de residência (xerox), 02 fotos
3x4 (recente) e comprovante de pagamento inscrição.
AULAS: acontecerão nas dependências da Faculdade Católica Santa
Teresinha e quinzenalmente aos sábados.
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DISCIPLINA
Metodologia da Pesquisa
Economia Empresarial e Logística
Direito Empresarial, Social e Trabalhista
Contabilidade
Estratégia Empresarial
Gestão de Recursos Humanos e Trabalho
Gestão de Competências
Gestão de Marketing
Gestão de Tecnologia da Informação e Controle
Inovação e Sustentabilidade
Planejamento Empresarial – Plano de Negócios
Seminário e Elaboração de Monografia
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