
 

 

MBA EM CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVO 

Visa capacitar e qualificar profissionais para administrar conflitos, mediar 

negócios, oferecer consultoria interna, através da aquisição de conhecimentos 

específicos e habilidades que favoreçam resultados positivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especializar consultores oferecendo conhecimento e práticas para o seu 

desenvolvimento profissional; 

 Desenvolver habilidades de criação e inovação na execução de serviços 

no ramo da consultoria; 

 Estudar métodos e técnicas de gestão para ser implantado nas empresas. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais das mais diversas áreas (agrárias, exatas, humanas, atuárias, 

biológicas, saúde e tecnológicas) que atuam ou pretendem atuar na área de 

consultoria empresarial. O profissional que concluir o Curso de Pós-Graduação 

em Consultoria Organizacional, deverá estar capacitado para: 

 

 Avaliar a situação das organizações; 

 Utilizar ferramentas de consultoria organizacional; 

 Prestar assistencia ao cliente do consultor; 

 Coordenar atividades de consultoria; 

 Participar de eventos de consultoria 

 

 



 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Professor  Andson de Freitas Viana. 

Mestre em Economia com foco em Finanças pela Universidade Federal do 

Ceará, Especialista em Controladoria pela UFC. Consultor de Empresas em 

Administração, com ênfase em Administração Financeira, Orçamentária, Custos, 

Economia da Saúde e Controladoria em empresas financeiras e em operadoras 

de planos de saúde. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3577365874140374 

 

PERIODICIDADE  

 

SEXTA 19h ÀS 22H E SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H. (com 

momentos on-line). 

Duração: 12 Meses 

 

 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 
 

 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original); 

http://lattes.cnpq.br/3577365874140374


 

 

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia). 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-mail: 

matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 
 

 

DISCIPLINAS  CARGA HORÁRIA 

Introdução a Consultoria 30 

Fundamento de Coach e Mentoring 30 

Administração de Conflitos e o Processo de 
Negociação 30 

Gestão de Projetos  30 

Liderança e Gestão 30 

Consultoria em Recursos Humanos 30 

Consultoria em Finanças 30 

Consultoria em Processos 30 

Método e Análise de Solução de Problemas – 
MASP 30 

Consultoria em Marketing 30 

Consultoria em Logística 30 

Metodologia da pesquisa científica 30 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360 
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