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ÁREA GESTÃO 

 

Auditoria Contábil 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O curso tem por missão oferecer aos cursistas oportunidades de um aperfeiçoamento constante, 
aprofundando padrões de Auditoria Contábil com abordagens nas temáticas de ciências contábeis, 
auditoria e tributário, capacitando com os recursos o desempenho das funções nas organizações, a 
partir de postura crítica na avaliação e solução dos problemas empresariais com destaque em diferentes 
áreas no campo das Ciências Contábeis. 
O especialista em Auditoria Contábil é um profissional capacitado para atender às demandas ao 
exercício da Auditoria Contábil e deve estar atualizado em relação às normas nacionais e internacionais, 
com foco na aplicabilidade das habilidades técnicas e gerenciais adequadas aos novos desafios 
empresariais para o exercício profissional sobre novos padrões de Auditoria Contábil. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 EVENTOS SUBSEQUENTES AO AUDITOR-60h 

 INTRODUÇÃO A AUDITORIA-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA-60h 

 RELATÓRIOS, PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS E CRIMES FISCAIS-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Contabilidade 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O curso de especialização em Contabilidade foi criado em atendimento a necessidade de complementar 
o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Ciências Contábeis, está estruturado 
com foco de caráter generalista, voltado ao aprimoramento nas questões contábeis relativas à Ciência 
Contábil. Foi formatada para oferecer ao seu público alvo a oportunidade de aprofundar os conceitos 
das práticas contábeis. 
O profissional especialista esta apto ao desenvolvimento e a aplicabilidade dos conhecimentos adquirir 
conhecimentos para uma prática contábil inovadora frente aos desafios que a contabilidade atual 
requer, ao desenvolvimento de habilidades que lhes permitam conhecer, implementar e avaliar sua 
atuação em finanças, bem como oferecer instrumentais que lhes permitam maior eficiência na 
condução de atividades contábeis específicas. 
 

GRADE CURRÍCULAR 

 CONTABILIDADE AVANÇADA-60h 

 CONTABILIDADE BÁSICA-60h 

 CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA-60h 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-90h 

 INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Consultoria Empresarial 

Duração: 6 meses 

Carga horária-450 h 

 

O curso de especialização em Consultoria Empresarial foi elaborado em atendimento a necessidade de 
complementar o dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de desenvolvimento 
gerencial. Seu desenho pedagógico contempla oferecer aos participantes um programa de 
especialização de caráter generalista, voltado ao aprimoramento de executivos, com formação 
universitária em qualquer área do conhecimento e perspectivas de assumirem posições de gestores e a 
oportunidade de aprofundar conceitos e práticas de gestão nas principais áreas funcionais de 
organizações públicas ou privadas, em atendimento as constantes mudanças no mundo corporativo que 
exigem uma visão estratégica para enfrentar os desafios que melhor atendam às necessidades imediatas 
do mercado. 
O profissional especialista está apto para atuar em ambientes competitivos, onde as mudanças de 
caráter econômico, social e político são constantes e ocorrem em ritmo dinâmico desenvolvendo a 
Consultoria Empresarial com um instrumento gerencial de extrema relevância no contexto do processo 
competitivo, aplicados a todo tipo de atividade industrial ou de serviços e a desenvolver habilidades 
para comandar áreas da organização em que irá atuar, de acordo com a nova dinâmica organizacional e 
com a utilização de referências que lhes permitam: apropriarem-se de uma visão inovadora e 
estratégica frente habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação como 
agentes de mudança, bem como oferecer instrumentais possibilitando maior eficiência no processo 
decisório e condução de suas organizações à excelência. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 GESTÃO ESTRATÉGICA-60h 

 INTRODUÇÃO À CONSULTORIA EMPRESARIAL-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 NEGOCIAÇÃO-60h 

 PLANO DE MARKETING E NEGÓCIOS-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Estilos de Gestão e Liderança 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

 O curso de Estilos de Gestão de Liderança apresenta como foco discutir os principais campos de 

atuação e pesquisa, possibilitando a ação profissional em organizações e ambientes de trabalho 
compreendendo sua lógica de funcionamento com ênfase não apenas em fornecer instrumentos de 
intervenção, mas a de prover quadros de referência e de, assessorar e/ou participar de programas de 
avaliação e gerenciamento da produtividade e fatores de risco no trabalho e outras atividades do 
gênero emergentes no mundo empresarial. 
O profissional especializado em Estilos de Gestão e Liderança é um profissional preparado ao exercício e 
a aplicabilidade aos aspectos relativos ao comportamento humano nas organizações e no trabalho e 
assessorar e de elaborar programas de avaliação e gerenciamento da produtividade e fatores de risco no 
trabalho e outras atividades do gênero emergentes no mundo empresarial. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 CONCEITOS DE GESTÃO DE PESSOAS-60h 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 GERENCIAMENTO DE EQUIPES-60h 

 GESTÃO, LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 O PAPEL DA LIDERANÇA NA PRÁTICA GERENCIAL CONTEMPORÂNEA-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Gestão Ambiental 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O Curso de especialização em Gestão Ambiental foi elaborado em atendimento a necessidade de 
atualizar profissionais preparados para orientar indivíduos e instituições públicas e privadas a se 
organizarem para enfrentar o problema da sobrevivência humana, em um meio onde os recursos 
naturais se tornam cada vez mais escassos, ameaçando a capacidade de suporte do planeta. Os 
Profissionais estarão aptos para atuarem na gestão e proteção do ambiente e na preservação dos 
recursos naturais, com ações adequadas de planejamento e utilização desses recursos, aprimorando e 
reduzindo os impactos negativos causados pela ação do homem ao meio ambiente. Essa formação não 
se consolida apenas com estudos biológicos ou ecológicos e, por isso, procura integrar e se estabelecer 
em torno de um núcleo básico de conhecimentos desenvolvidos pelas Ciências Humanas. 
Os profissionais especialistas estarão capacitados para lidar com conflitos gerados pela relação do 
homem com o ambiente e de seus recursos atuando a como administradores dos conflitos resultantes 
do uso desses recursos numa visão holística voltada para a ação, que procura questionar e reverter 
processos de produção não sustentáveis, e que busca manter íntegros os sistemas ecológicos dos quais 
dependem a vida e a produção. Ressalta-se nessa formação a responsabilidade para com as futuras 
gerações, onde o ambiente é o meio gerador do bem-estar e do desenvolvimento, oferecendo o curso 
grandes desafios e oportunidades para aqueles que pretendam lidar profissionalmente com o 
desenvolvimento sustentável das atividades humanas. 
 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 INTRODUÇÃO A ECOLOGIA 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 MÉTODOS PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

 SISTEMA DE GESTÃO 

 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 

 ESTUDO INDIVIDUAL 
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Gestão Pública 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450h 

O curso de especialização em Gestão Pública foi elaborado em atendimento a dinâmica de mudanças 
estruturais e superestruturais da conjuntura sociopolítica e econômica é expressa nas alterações das 
relações entre Estado e sociedade civil e no fenômeno de reestruturação da produção em âmbito 
mundial. A estrutura pedagógica se propõe ao fomento da discussão em torno das mudanças na 
administração pública, contribuindo com o avanço da área, por meio da especialização de profissionais 
em políticas públicas e análise de planejamento, orçamento e finanças públicas. Possui ênfase na 
instrumentalização das políticas públicas e em seu processo de construção e avaliação, além das 
inovações na gestão financeira e orçamentária, promovidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as 
mudanças e alterações que tomam a direção da conformação da sociedade civil às leis de mercado, 
impulsionando a gestão pública e privada no reordenamento da gestão do trabalho e da produção para 
adaptação à conjuntura atual. 
O Profissional especialista em Gestão Pública estará apto a compreender a gestão pública de forma 
ampla, possuindo fundamentação teórica e prática para a atuação nos diferentes níveis da 
administração pública possibilitando aos cursistas condições de discutir e diferenciar as teses que 
permeiam a parceria público-privada e o Terceiro Setor, compreendendo o papel da administração 
pública na mediação dessa relação em uma perspectiva histórica, contextualizando as mudanças 
sociopolíticas e econômicas que desafiam a administração pública a criar soluções adequadas ao 
momento atual. 

 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-90h 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 GESTÃO DE PESSOAS E DO CONHECIMENTO-60h 

 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA-60h 

 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 POLÍTICAS PÚBLICAS-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Gestão Tributária 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

 
O curso de especialização em Gestão Tributária foi elaborado com foco numa visão geral da Legislação 
Tributária, através de discussões e análises da Gestão Tributária, suas práticas de atividades, buscando o 
planejamento de operações fiscais que atenuem a carga tributária com respaldo legal. O desenho 
pedagógico contempla em seus conteúdos na interação, na elaboração, na implementação e fiscalização 
do plano fiscal numa visão empresarial para o exercício de funções gerenciais pautadas em 
documentações legais e apresentando possíveis soluções para problemas fiscais urgentes como um 
conselheiro de confiança experiente para a alta administração, em atendimento aos objetivos da 
empresa e ao desempenho econômico-financeiro das organizações. 
O Profissional especialista em Gestão Tributária está apto ao exercício e a responsabilidade de uma 
gestão tributária n administração com precisão e eficiência, na elaboração de relatórios fiscais, a 
planejar e garantir o cumprimento da legislação fiscal em nível internacional, federal, estadual e local, a 
supervisionar a realização de declarações fiscais precisas, a oferecer soluções de interação de caráter 
interdisciplinar para a melhoria da qualidade do desempenho funcional, com a alta administração para 
atender aos objetivos fiscais e ao desempenho econômico-financeiro das organizações. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA APLICADA AOS ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 PRINCÍPIOS E NORMAS DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 TRIBUTO 

 ESTUDO INDIVIDUAL 
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Gerenciamento de Projetos 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450h 

GRADE CURRÍCULAR 

 Concepção e Planejamento de Projeto  - 60h 

 Didática do Ensino Superior - 60h 

 Execução de Projetos - 60h 

 Fechamento de Projeto - 60h 

 Fundamentos do Gerenciamento de Projetos - 60h 

 Metodologia do trabalho científico  - 90h 
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Marketing Digital 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

 
O curso de especialização Marketing Digital foi elaborado e estruturado com o propósito de oferecer aos 
participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado ao aprimoramento de 
estratégias que impactem o consumidor através de mídias digitais para permanência mercadológica 
empresarial de organizações que buscam diferenciar-se no mercado desenvolvendo estratégias 
assertivas e acuradas de marketing digital. O curso concentra-se na formulação estratégica para atuar 
no mercado digital através do conhecimento de diversas ferramentas, que possibilitarão ao cursista 
atuar com o gestor de marketing digital atualizado em atendimento as constantes mudanças recentes 
em mercados e relações de negócios como consequência da explosão do ambiente online. 
O especialista em Marketing Digital estará apto ao exercício profissional sendo capaz de planejar e 
gerenciar projetos de soluções online, de atuar como gestor de marketing em projetos, serviços e 
equipes digitais, da aplicabilidade de conhecimentos sobre conceitos e técnicas do Marketing e 
Marketing Digital, identificar as melhores práticas gerenciais e de repensar os caminhos das empresas, 
desenvolvendo competências para planejar e gerenciar projetos e metodologias que facilitam a 
implementação de ações focadas no mundo digital com habilidades de pensar estrategicamente para 
obtenção de resultados. 
 

GRADE CURRÍCULAR 

 

 Comunicação Integrada do Marketing  - 60h 

 Didática do Ensino Superior  - 60h 

 E- Commerce - 60h 

 Estratégias de Marketing digital - 60h 

 Gestão em mídias sociais - 60h 

 Metodologia do trabalho científico - 90h 
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 Comércio Exterior e Negócios Internacionais 

 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

 

O Curso de Especialização em Comércio Exterior e Negócios Internacionais foi elaborado em 

atendimento a demanda do mercado e a necessidade de especialização de profissionais com sólida 

formação básica, científica e tecnológica, na perspectiva de disponibilizar processos e produtos que 

garantam maior economia, eficácia, competitividade e adaptabilidade para seu uso social final. Nesse 

contexto, o curso de Comércio Exterior e Negócios Internacionais possibilitará a formação de gestores 

para o mercado global desenvolvendo comportamentos éticos, profissionais e de responsabilidade 

social, habilidades e competência para coordenação, organização, planejamento e operacionalidade de 

atividades relacionadas ao comércio exterior. 

GRADE CURRÍCULAR 

 ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL-60h 

 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE-60h 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 DIREITO INTERNACIONAL E COMÉRCIO-60h 

 ECONOMIA POLÍTICA E INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Contabilidade e Gestão Para Micro e Pequenas Empresas 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O curso de especialização em Gestão Tributária apresenta como objetivo o desenvolvimento de 
habilidades inerentes à gestão com foco nas particularidades das micro e pequenas empresas, 
apresentando as principais áreas estratégicas e os processos organizacionais mais relevantes, visando o 
crescimento e a sustentabilidade desses negócios, qualificando o profissional com uma formação 
especialista, erguida não só para o contexto técnico, com a abordagem das normas nacionais para um 
conjunto de competências fundamentais ao exercício e fazer profissional de gestão ligadas à micro e 
pequenas empresas para atender às exigências do mercado de trabalho em nível superior de ensino, 
incentivar o conhecimento e o sentimento empreendedor, ou inovar as empresas tão importantes para 
o desenvolvimento de nosso país. 
O especialista estará apto ao desenvolvimento profissional sobre os domínios, conceitos e 
procedimentos de controle ao exercício e fazer da Contabilidade e Gestão para Pequenas e Micro 
Empresas para a condução de consultorias empresariais, e saber usar das oportunidades como 
estratégias para o nascimento e desenvolvimento, utilizando ferramentas modernas e adequadas às 
novas normas contábeis aplicadas às micro e pequenas empresas após a publicação das Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CUIDANDO DAS FINANÇAS-60h 

 CARACTERÍSTICAS DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-60h 

 CONTABILIDADE PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-60h 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 LEGISLAÇÃO E REGISTRO REFERENTE À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Economia 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O curso de especialização em Economia surgiu da necessidade de complementar o dinamismo e a 
multidisciplinaridade encontrados na Área, seus conjuntos, práticas e padrões ao exercício profissional 
com habilidades específicas para atuarem em questões relativas à Economia como uma ferramenta de 
extrema relevância no contexto do processo competitivo. 
 

GRADE CURRÍCULAR 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 INTRODUÇÃO À ECONOMIA-60h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h 

 PENSAMENTO ECONÔMICO-60h 

 TEORIA MACROECONÔMICA-60h 

 TEORIA MICROECONÔMICA-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Gestão de Pessoas 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O curso de especialização em Gestão de Pessoas foi elaborado em atendimento as necessidades do 
mercado de trabalho, possibilitando ao cursista conhecimento de conceitos, novas metodologias e 
técnicas de gestão, crescimento e atualização favoráveis, principalmente para as áreas de chefia e 
supervisão em empresas públicas, privadas e também do terceiro setor. Seu desenho pedagógico e 
conteúdos contemplados, visam a preparação do profissional ao desenvolvimento de habilidades e 
competências que possibilitem atingir os objetivos e metas das variadas instituições empresariais 
objetivando melhoras no comportamentais de uma organização, possibilitando melhor qualidade de 
vida no trabalho e avaliação do clima organizacional. 
Os profissionais especialistas estarão aptos ao exercício profissional da Gestão de Pessoas atuando com 
liderança, delegação, empowerment, coaching, desenvolvimento de pessoas, estratégia, visão de futuro, 
persuasão, motivação, sistematização, gestão da própria mudança, atuação em diferentes níveis sociais. 
 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h 

 GESTÃO DE PESSOAS E DO CONHECIMENTO-60h 

 JOGOS APLICADOS AO TREINAMENTO-90h 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-60h 

 PSICOLOGIA SOCIAL-60h 

 SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL-60h 

 ESTUDO INDIVIDUAL-60h 
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Gestão Empresarial 

 

Duração: 6 meses 

 

O curso de especialização em Gestão Empresarial, surgiu da necessidade de complementar o dinamismo 

e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de desenvolvimento gerencial. Foi estruturado com o 

propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado 

ao aprimoramento de executivos, oportunizando o aprimoramento de conceitos e práticas de gestão 

nas principais áreas funcionais de organizações públicas ou privadas, e a possibilidade de adquirir refe-

rências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão inovadora e estratégica frente aos desafios da 

gestão empresarial, e desenvolver habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua 

atuação como agentes de mudança, bem como oferecer instrumentais que lhes permitam maior 

eficiência no processo decisório e condução de suas organizações à excelência. 

Os profissionais especialistas em Gestão Empresarial estará apto ao exercício profissional 

desenvolvendo competências que permitam aplicar modernas técnicas de gestão, formando líderes 

empreendedores através da resolução de problemas práticos e de discussão de casos de gestão, de 

forma multidisciplinar ampliando a capacidade de gestão em termos de habilidades e competências 

necessárias para organização, esclarecimento do foco da liderança, atenção na qualidade e 

comportamento orientado ao cliente, eliminar as lacunas, hiatos e “gaps” de competências e 

desenvolver vantagens competitivas individuais promovendo o conhecimento do conjunto de variáveis 

relacionadas à cultura corporativa. 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 Didática do Ensino Superior - 60h 

 Finanças e Controle - 60h 

 Gestão Administrativa - 60h 

 Gestão de Pessoa e do Conhecimento - 60h 

 Metodologia do trabalho científico  - 90h 

 Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) - 60h 

 Planejamento Estratégico Aplicado as Organizações - 60h 
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Governança Tributária 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

O Curso de Especialização Lato sensu em Governança Tributária foi concebido em atendimento as 
demandas de profissionais especialistas em atendimento a necessidade de qualificação de profissionais 
com foco nas especificidades em relação a uma visão sistêmica e prática do Planejamento na Goverança 
Tributária das empresas, percorrendo, desde os conceitos teóricos gerais até a estruturação de 
determinadas operações tributárias, levando-se em conta a interação desta matéria com outras áreas, 
tais como a societária e contábil. Apresenta seu desenho pedagógico direcionado de forma 
empreendedora e inovadora, com foco no aprimoramento dos profissionais do mercado, oferecendo 
aos participantes, oportunidades reais de desenvolvimento, aprimoramento, relacionamento e prática 
em temáticas com referência a Governança Tributária. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 Didática do ensino superior  - 60h 

 Metodologia do trabalho científico  - 90h 

 Auditoria Contábil, e Trabalhista - 60h 

 Contabilidade Empresarial - 60h 

 Gestão Tributária - 60h 

 Compliance com Normas e Regulamentos e Auditoria Tributária - 60h 

 Estudos Individuais - 60h 
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Logística Empresarial 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450 h 

 

O curso de especialização em Logística Empresarial foi elaborado com foco frente à constatação de que 
a educação e o consequente desenvolvimento dos recursos humanos são investimentos indispensáveis 
à globalização do desenvolvimento econômico e social do país em atendimento à necessidade de 
complementar o dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de desenvolvimento 
gerencial. Seu desenho pedagógico foi estruturado com o propósito de oferecer aos participantes um 
programa de especialização de caráter generalista, voltado ao aprimoramento de executivos, 
oportunizando aprofundar conceitos e práticas de gestão, de adquirir referências que lhes permitam 
apropriarem-se de uma visão inovadora e estratégica nas principais áreas funcionais de organizações 
públicas ou privadas. 
O especialista em Logística Empresarial esta apto ao desenvolvimento de competências que permitam 
aplicar modernas técnicas de gestão para a resolução de forma multidisciplinar ampliando a capacidade 
de gestão, de formular, implementar e avaliar sua atuação como agentes de mudança, de implantar e 
implementar instrumentais que permitam maior eficiência no processo decisório, de aperfeiçoar as 
habilidades necessárias para organização, com esclarecimento do foco da liderança, na atenção da 
qualidade e comportamento orientado ao cliente, eliminar as lacunas, hiatos e gaps de competências e 
desenvolver vantagens competitivas individuais promovendo o conhecimento do conjunto de variáveis 
relacionadas à cultura corporativa para a condução de suas organizações a excelência. 
 

GRADE CURRÍCULAR 
 

 CUSTOS LOGÍSTICOS E CRIAÇÃO DE VALOR 

 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 ESTRATÉGIA LOGÍSTICA 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LOGÍSTICO 

 PLANEJAMENTO DA REDE LOGÍSTICA 

 ESTUDO INDIVIDUAL 
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Perícia Ambiental 

Duração: 6 meses 

Carga horária: 450h 

 Didática do Ensino Superior – 60h 

 Metodologia do trabalho científico – 90h  

 PERICIA AMBIENTAL – 60h 

 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 60h 

 SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – 60h 

 RESPONSABILIDADE E DANOS AMBIENTAIS – 60h 

 ESTUDOS INDIVIDUAIS – 60h 
 

  

 

 

 


