
MATRIZ CURRICULAR

MBA EM LIDERANÇA DE
ALTA PERFORMANCE

CURRÍCULO INTEGRADO POR COMPETÊNCIAS 
E CONECTADO ÀS DEMANDAS DO MUNDO DO 
TRABALHO

Tempo mínimo
de integralização: 

Carga Horária Total:

Promove a interconexão, no ambiente digital, de materiais 
de estudos autoinstrucionais e encontros presenciais
garantindo uma experiência integrada, flexibilidando 
caminho, tempo e lugar de aprendizagem. 

12 meses

400 horas
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ESTAÇÕES DE APRENDIZAGEM

NANODEGREE  | 240h
Curso ofertado no ambiente digital, focado no desenvolvimento de 
competências para atender às exigentes demandas do mercado de 
trabalho e conferem certificações ao aluno.

ENCONTRO COM ESPECIALISTA  | 96h
Encontros presenciais com especialistas de sólida formação acadêmica e 
experiência profissional em posições de destaque de empresas nacionais 
e internacionais.

EXPERIÊNCIAS PRESENCIAIS  | 64h
Problematização: Em grupos de trabalho, o estudante irá experienciar a 
identificação de questões-chave e fazer o mapeamento de problemas.            

Viagem: Em grupos de trabalho e a partir de questões disparadoras, o 
estudante irá mobilizar habilidades como a comunicação o trabalho
em equipe, o gerenciamento do tempo, adaptabilidade, criatividade, 
empatia, entre outras.

Roda Viva: Debates temáticos que acontecem com a presença de um 
profissional e que dialoga com mediadores, articulando várias áreas de 
conhecimento diretamente relacionadas com o cenário atual da profissão.

Dual: Metodologia Inovadora para acelerar sua evolução: vivencie 
problemas reais do mundo do trabalho, com imersão em empresas 
parceiras e a possibilidade de apresentar soluções através 
do seu aprendizado.

Internalização: São encontros que abordam temáticas de cultura 
internacional, ministrados em inglês e que acontecem no Brasil, conduzidas 
por doentes com sólida experiência nas respectivas áreas e temáticas. 


